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1Π ΡΑΡΤΟΒΑΙ, ΕΡΙΡΤΙΗΡ 
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ΡΠΕΕΑΟΒ ΤΟ ΤΗΕ ΤΠΙΠΡ ΕΡΙΤΙΟΝ. 

ος Ῥτοσοηί οἀ[ίοη Ἠας Ώθοῦ οατθ{α]]γ τονίβθά ἵπ αἲἱ ρατίβ, 
απᾶ οβρθοϊα)1γ ἵπ ἴἩο ΝούεΒ {ο ἴ]ε Τταπσ]αζίοη. Τη 15 

Ἰαΐύει Ρροτῖοη {16 οἰαίοπς οἱ {πο οἰάοτ Ἐπρ]ςη Ὑστείοηε 
Ῥανε Ῥεεπ γοτ]βθά, απιᾶ ἴη τπΘΠΥ ο8δθ5 τθυγγαησθά!; {πο π]ο]ς, 
Ἰη βποτί, 198 θες Ὀτουρ]ηί πρ ο ο εχκαοῦ βἰαπάστά Ὑη]]ο]Ὦ 
] Ὦο η Γαίπτο αἀορίθά {λτοιρῃοαῦ πι Οοπιπιθηίατγ οπ 
ού Ῥαμ] Ἡρίβί]6ς, ἈΘοπις ἁΠοι]γ Ίιας Ὀθδθη οχροτίοησθά {π 
ἀθοϊάίης Ῥούπθει νατίοας εάϊᾷοης, Ῥαΐ 16 15 Ῥοεμονγεά πας 
ἴποβο ποπ ἀθβπ]δε]γ εε]οοεᾶ Ἠανε ἴλπο Ῥοβύ οἰαῖπι {ο ἴ]θ 
Ώαπιος {Ἠογ Ῥθας. 1 πιαΥ πιοπθίοη ἐαῦ ἴμο ὙΓιοβίο Ὑοταίοπι 
πιαάθ αδο οἱ ἵπ ἴΠ] οἀϊίοη 15 ἴμο θατ]1θγ, απά {λαῦ ἴ]πο 

(ρεποναπ ΎΘΓβΙοΏ 18 ἔακοη οτι ἴπο θἀϊΠοη οἳ 1569: 5θθ 
Ῥτείασς ἴο ἴπο Ἠρλθδίαπ. Έοι ἴπο ρεπεταὶ τουἱβίοη ο {πο 
ψιοτίς απᾶ ἴμο γειΠοβίίοη οἳ ἴο ἸΝούθς {ο ἴμπο Ττοπε]αίίοα 
1 απ. Ιπάερίθά ἴο τα Γεπά απά οΠαρίαϊη, μα Ῥεν. Ἡ. 
Ῥοΐ]ιαππίθγ, οἱ 1γάο Ἠουιβε, Βαΐμ. 

ἄπσσοξβτΗΣ, 

Απρ. 186/. 

1 Τη {9 ρτοβεηέ (11ο δί11) εἄΙοη, οἰθαδίοης Ἠανο Ῥθθη θᾶᾶθά ἴο 11ἱ6 ροι- 
ὥοη οἱ δ1ο ποσ]ς ἔτοπα ἴλο Ῥοτίβεᾶ Ὑετείοι οἳ 1881. 



ΡΗΕΕΑΟΕ ΤΟ ΤΗΕ 5ΕΟΟΝΡ ΕΒΡΙΤΙΟΝ. 

ἩΕ, εοοοπάἆ οἁ]ίοπ οἱ ἴπο Ἡρὶβί]ες οοπ{αϊηθεά η {Πῖς 
νο]απιθ Ίας Όθεη μας Ίοηρ ἀε]αγεά, ἐπαῦ 16 πα]σ]Ώῦ τοῦ 

8Ώρεα Ὀείοτο {ο γεαᾶετ 1 ἐχθ Ιπιετρτοίαίοης αἀναποθά Ιπ 
Όι Πτεῦ εἀ [οι Ἰαά Ῥεθα ΠΙΙγ απά τηαζυτθἰγ οοηβίᾶετεά ςι 
τοίεγοΏσθ 6ο ἐς ορίπΊοΏς οἱ ΊοΤθ τθσθηῦ Ἰπῦετρτείθις. 

Τη τεβα]ό οἳ {πο τοτἰβῖοπ ἵ5 Ῥυΐῦ ο υ6/ βἱιϱ]ῦ απιουη{ οἱ 
οπαΏρο ἵη ἐο Ιπίθτργείαίοπβ {ογπιετ]γ Ῥτοροβεά, απάἀ, ἴέ πΥ 
ποῦ Ῥετ]μαρς Ὦθ ΙΠΙΡΥΟΡΘΣ {ο αάά, απ Ιποτθαδίηρ οοπΏάθηοσθ Ίπ 
8 5Υ5ύ6πη οἳ Ἱπίοτρτδίαέίοη γγΏ]οἩ ας ας αρρατοπ{Ιγ δὐοοἀ 
ὕπο θε οἳ ἴῑπο τίροτοας απά Ἱεησίπεηθά τοοοπβὶἰἀθγαβίοη {ο 
ΠΙοἩ 165 ἀθίαῖ]ς Ώανε Όθοι βαΏ]εσίθά 1η πο Ῥτοραταδίοη οἱ 
05 οἀ1ίοη. Τπουσ] Ῥα Πδέ]ο εαρεαπίία] «Ἠαπσο Ίας Ώθθη 
πιαᾶς, 19 γη] 541] Ὦο {οαπά ὑλαῦ Ἱπιρτογθπιεηίς απά 5ΗρΏί 
αἀάδΙοη5 αΏρααΓ ΟΏ ἨΠΘΕΣΙΥ 6Υ6ΤΥ ῥρᾳρθ, απά {]λιαί ἐο ϱἀῑίίοτ. 
8 βοπηο οἶαῖπι ἴο Ῥο οπΏΜ]θά τοτῖδεά απά ϱπ]αχσεα, Τ πιαγ 
ῬπιθβΥ εροοϊ{γ ελαῦ λα τείετοηοθ ο αποϊθπ Ὑθιδίοης ατθ 
Ἰποτθαβεᾶ, ὑλαῦ πο ϱρταπτηαᾖῖσα] ποῦίοθς! ἆἴθ οοοαδῖοπαΙ]γ 
εκραπάἀθά, απά Όμαί ἴμο τοίθτθποθς, οδρεοία]]γ {ο Βοτίρίατο, 
Ώαγε Όθευ πεατ]γ αἲ] γοτιβθά απού’, 

Έοτ Πατίμοτ ἀθίαῖ]ς απά οοπιπιθηίς Τ πιαγ ποῦ χθῇετ ἴο 
ύλο Ἐτείασ {ο ἴ]πο Πτςῦ οἀϊδίοι οἳ Μπ Οοπιπιθηίΐατγ, απιὰ {ο 
ὧιο Ἐτείασς {ο ἴμο 5θοοπὰ θάϊδίοη οἱ ἴμο Οοπητηθηζασγ οἩ ἴ]θ 
Ἐρηεείαπ», Ὑ]οτο ἴἩο ϱοπετα] εἰαπάατά νηνῖοὮ 1 Ίαν Ι9)έοτ]Υ 
αὐθοπιρίθά {ο τθβοὮ 15 πηοτο {1]11Υ βἰαίθά. Το ἐς ςἰαπάατά 
68η. 5ιοοθεάίηρ γοαπιθ Ίας παατα]]γ θοπάθά {ο αρρτοβοῖι 
βοπιθγ/]ιαῦ πῃοτθ πΘαΠΙΥ απ (παῦ γἨ]οὮ Ῥτοοθάςα 1, ΊΠαί 

1 1 πιαγ Ἀθγθ τεπιατ]ς (λαί Β]] ἡ1ιο χθίρτθηοθΒ {ο Γίποτ 5 ἄγαπιπιαν ἨΒγθ ΏθθὮ 
αἱἴθιθᾶ απᾶ οοπ/[οσπιθᾶ ἴο {θ ]απιθπ{θᾶ ααἰ]ους 61η απᾶ Ἰ85έ οά1ῖο. 



ΡΕΕΕΑΟΕ Το ΤΗΕ ΘΕΟΟΝΡ ΕΡΙΤΙΟΝ., ν 

Ἠγ85 οποθ αἰπιοθῦ Ῥυτδίγ οτσα] απά σταπιτιαϊδίοα] ας ΠΟΥ’ 
οοη/{θ68εάΙγ Ῥθοοπιθ αἶδο οχοσοίῖσα]; γεῖ ϱΕΠ] ἔο πο {ατίπθς 
οχίοηῦ {Παπ {ο επαΡἰθ ἐμοθ απάρηωῦ {ο σταςῥρ ἴλα ϱεηθτα οοἩ- 
πηθχίοΏ οἱ ἴπθ Πο]γ απᾶ Ιπερίτοά ΟπΙρῖπα], α5 πε]] α5 ἐο απάστ- 
Βἰαπᾶ {Πο {οτοθ οἳ {βο]αῖεά πονάς απά ΘΧΡΥΘΣΕΙΟΠΒ, 

Μαγ οά)9 Ὀ]ερεῖης σο πιζἩ ἰ]]ς γο]απιθ, απά τηρτοϊ{α]]γ 
επαΡΙο 16 1η {μεσο οἳχ ἆαγς οἱ ἁοαδί απά ἱτῖαὶ 6ο πη]η]ςίθγ {ο 
ἴῑο ΤταϊὮ ας 16 1 1η Ἠτς Ῥϊορθεά Ῥοπ, απἀ, ἵπ 1ΐ5 Ἠσπιρ]θ 

ΏιθβδΙΤΘ απ ἄθρτορ, ἴο 5εὺ {οτίἩ {πο Ῥ]θβεεά {εασβίηρς απᾶ 
νιαγηῖησς απά οοπεο]αίίοης οἱ πο ἱπερῖτεά απᾶ βανίηρ ὙΓοτάς 
οἳ Τµΐ6. 

ΟΑΜΗΣΙΡαΕ, 

Μαή, αδότ. 



ΡΒΕΕΛΟΕ, Το ΤΗΕ ΕΙΗΣΤ ΕΡΙΤΙΟΝ. 

λάς {ο]]οψίπς Οοπιπιθηἴαςγ ἵ5 δαυβίαπέία]1γ νο β.π1ο, Ρο] 
ἵη Ῥτίπαϊρίθς απά θχθοα/ίοη, 38 1Ἠοβθ6 οη πο 6αἰαβαπα 

θηά Ερλεδίαης. Ἰ Ῥανθ ἨοΠΘΥ6Γ εαηθβί]γ βὐχίσεη, οἩ {μθ οπθ 
Ῥαπά, ἓο Ιπίτοάπσθ ἱπιρτογαπιθηίβ, απἀ, οη {πο οὔΠου, ἴο πποπά 
ἀθίθοῦς οἳ π]]οἩ πας, θχροτίεησθ, απά αΏοτο αἲ, ἴπο Ἱκιά 
οχιέ]οῖρπι οἱ ἠΙοπάβ, Ώσπνο ποῦ {αι]θά 6ο οοπνίηος 11Θ., 

1 πι] Ὀπιεβγ ποῦῖοο Ῥοῦμ. 
Τη ἐμο Πτα Ῥ]αος {πο τοβάοτ συ] Ππά ἐπθ βαΏδίαπος οἱ ἴῑιο 

βτατηπια{]σα] τοίθΓεηοθς τηοτθ {111Υ φἰαῦεά 1ω 1ο ποῦος, πη]]ο 
ϱὲ πο βαπΠῃθ πι οΏχθ Ἠδς Ῥεει ἰα]κθη ἴο πιοᾶΙί απἆ τερτθβς 
ἴμοθ π5ο οἱ {θοηηίσα] ἴθτπβ, α5 {ας α5 ἶ5 οοπβϊκθοης γα πα 
παίιτε οἱ πο Οοπιπιθηίατγ. 1 οοπ{θες 1 οππποῦ γεῦ Ῥειειαάθ 
τηΥΒε]{ ἐ]αῦ ἔ]μο τ19ο οἱ ἐθο]ηίσα] {εγπιβ 1Ώ σταππηαΣ, Ἱπάθροπά- 
οη{]γ οἱ εαΏβοισίης {ο Ὀτονίίγ, ἄοθς πο αἶδο ἐεπά {ο ΔοοΙΤΒΟΥ 
απιᾶ ροτβρίοιόγ; 51] 5ο ππαἩΥ ορ]θοίίοις Ώανο Ώθεη πτσεά ὮΥ 
πάϊοίοις αἀνίκετς, ὑλαῦ 1 Πανο πού {αϊ]εά {ο ρῖνο ἴΠθιω ΤΩΥ 
τηοβί τεερεοίἑα] αἰειίοι. ΤΠ πιοάἱΠοαίοη Ίοπεγοτ Ἠα8 
ῬθεἩ Ιπίτοάμοθεά πηἩ σρτεαῦ οπαὔίοπ; {ος ἴηθ οχο]αδίοη οἳ αἲ] 
τοσληῖσα] ετπας πγου]ά ποῦ οπΙγ Ῥο Ἡ]ιοΙ]γ Ἱποοηπβίδίεπύ υπ 
ἴπθ ἴεω ορετῖδ, Ὀιῦ γνου]ά Ὦε οοτίαϊπ {ο Ιειᾶ πο πα ο α 
τα µηςρ Ιπακαούμᾶθ, π]ος 1π (τΤαπιπιας, 5 ἵηπ ο)]. οὔλνεγ 
ΒΟἱΕΠ0Θ8, ση πθγετ Ῥθ {οο 5ογαρα]οιδΙγ αγοϊάαᾶ, 

1 Ἠαγο αἰξο επάθατοιτεά, 5 {ατ 98 Ῥο55ἱ0]θ, {ο επιροάγ ἰπ 
ἴἨθ πούεΒ ἴ]ο βεηΙπιθπῦς απἁ ορίπΙοης οἱ πο ἀοσπιαθῖσαί 
Υ/ΤΙ0618, ΤΏΟΙΘ θβρεοίαΙΙγ ἴποβο οἱ ο ρτεαί Εηο]ϊδι Ώινίπος 
{ο π]οπι 1 Πάγο Ῥθεπ αΌ]ε {ο τοίοτ. Ὑοῦ Ίθτο αραῖη ἐλῖς Ίιας 
Ῥθεη ϱαροτάϊπαίθᾶ ῦο {πο Ῥθου]ίαγ παίιτο οἱ ἐπ Οοπιπιθηίασγ, 
ΝΠΙΟΗ, το Ὀο ἔγαθ {ο 1ΐ5 ὠΐ]6, πιθὺ πιαϊπ]γ οοοΙΡΥ 195αδ]{ νηζ]ι 
γ]αῦ 19 ογ] σα απά ρταπιτηαθϊσθ], απά ταυςύ 1η οὔμετ 5αΏ]εοῦς 
οοπβηθ 1ΐδε]ί ἴο τείετοησθα απά αἱ]ηθίοι5. ΒΜΗ1, α5 1π ἴἶθ Ῥτο- 
{ποθ ἴο ο Ερ]εδίαηε, 5ο Ίθτθ αραῖη, ]εῦ πιθ θατπεςί]Υ οπἰτουῦ 
ΠΙΥ 1688 ἨΠιαύιτθ ΥΘΕΔΘΙΒ ποῦ ο τερατά 48 ἰμο πιθτο Ῥἱ]]ο- 
βταρηίσαὶ οπιρτοϊάϱτγ οἳ α ἁπ]] Ῥασο ἴἶιθ τοίογθηοθ ἴο ους 
Ἐπρ]Η η Ὦ]ν]ηθν. ΤΠΘΥ Ἡατο αἲἱ Όθου οο]]θοίθά πάθἩ πηο] 
σα: {ἨθΥ 819 ΠΘΩΤΊΥ ἵη 6ΥΘΤΥ ο.5ο {ο αβοτορα!]οπς οἳ Ἀοποςῦ 
Ἱπάϊγ]άαδ Ίαῦους, απά 1 {1θΥ Ῥτουθ {ο ἔπθ βὐαάσηῦ Ἠδ] α5 
Ῥοπθβοίαἱ απά Ἰηβίχιοῦίνο α5 {θγ Ώαγο Ῥθου το ἴμθ οο]]εοῦος, 



ΡΒΒΕΑΟΕ Το ΤΗΕ ΕΤΒΡΤ ἘΡΙΤΙΟΝ, να 

(Π6Υ γΙ] ποῦ Ώανο Ῥεεπ αἀάιποθά 1π ναῖη, Ἰθί 5 πθγος 
{οχροί ὑ]ιαῦ ὕμοτο 15 δαοἩ α, ὑπίπσ α5 ἐπ απα[οφη οἱ Φοτέρέωγε ; 
ἴπαῦ 16 16 οηθ Ὅλίπο ϱΕΠΘΓΩΙΙΥ {ο τππ{οἰά ο πηθαπΊησ οἱ αἩ 
Ἱπαϊνιάμαὶ Ῥαβδασς, απά αποΐῃεχ {ο ἆο 5ο οοπηβἰβίθηξΙγ νηἩ 
ἴμθ ρεποτα] ρεϊποίρ]ε5 θπά ἐθασλίπο ο Φοτϊρίατθ. Τῃο Εβτοί 
Ώ1ΑΥ ο{δεη ὃο ἆοπο πηζἒ ρἱαας]]θ 5ποσθας Ὦ7 ΊπθαΏΠς οἱ αομ{θ- 
ΏΘΒΒ, οὈβετγαίίοπ, ἃπά Ίαρργ ΙπζιΙΙοης; πα 5θοοπἆ, Ιπάθ- 
Ῥοπάρη{]Υγ οἱ Πήσῃετ αἶάς, οςη οπἱγ ο ἆοπθ ὮΥ 6οπ1θ Ιπου- 
Ἰεάρο οἳ ἀοσπιαβίσα] {]ιθοίοσγ, απιά 8οπ1θ αοηπαϊηίαπος γΙΡΏ 
Ώιοβθ πιαφίθγρίθοθ ΟΕ 6αοτεά Ἰθατηίης π]]ο]ι Ίνθτθ 1ο σ]οτΥ 
οἳ {16 εεγεπἰθεπἰ] οθηύατΥ, Όπ υετι[γίηρ 1]ιοβο ταίετθησθς, 
{19 αἱ]αδίοη {ο έ1ο Ιπάϊν]άπα] Ῥαββαρε οἱ βοπρίατο γ!]] ρεΓΏαρς 
5οπιθίϊπιθς Ῥο {οαπά Ὀτίθί απά ἰχαπβιθηῦ, Ῥαΐ ἴππογο υγ] 6υετ 
Ῥο {ουπά 1η {πα ἐτθα[ίςο 1{5ε]{, ἵω μα πποάθ λαί πο βαΏ]θοί 
16 Παπά]θά, ἵη ἐπο Ἱεατηίρ πα γἨ]οῖ 16 15 αἀοτπεά, ἰἩθοίοργ 
οἳ {πα ποβ]οδί ἀεγε]ορπιηῦ, απ τού τιηγεαιθη{]ψ, αριηύπα] 
ἀἰδοετηπηπεπί οἱ ἴπο Υετγ Πήσ]ῃαςύ δἰταῖη, 
Ην τπαηΥ ἀθάποίῖοης, {Πθ βα1ηθ οΏβοτγα[ίοης ΠιΥ αΡΡΙΥ 

το ο ἁορπιαβσα] {τεβίῖσες οἱ {οτεῖση πετ τδίεττθά {ο 
1 ο ποῦθ, Θενετα] τοοεηῦ ποτκς οἩἡ ΟΕτδᾷαη ἀοοίϊτίπο 
35 οπαποϊαί(θά ὮΥ ἴπο Βαστεά Ὑτὶίθτς, Ὑδίπος τεσατάθά 1- 
ἀἰνιάπα!Ιγ ος οοἱ]θοΏγεΙγ, αρρθατ {ο ἀθεεττο ῬοῦΏ τεοος- 
η ίση απά οοηβιἀοταξίοη. 1 που]ά Ἠετο βρεα{γ ιο ἄοσρπια- 
σα] γγοικς οἳ Ἐλρτατὰ απά Ματίεηδεῦ, πο ΡΠαπσωιφ ωπᾶ 
}εἰίωπφ οἱἵ Νεαπάετ, απά {πε Τ]έοϊοφίο ΟΙνγέεηπε οἳ Ῥειςς, α 
ψιοτ]ς οἳ πο πιθαη. οἸατασίθυ ος Ῥτείεηβίοηθ, ἩΥ ο αἰά οἳ 
ἴλαςα τοίθτοποθς, 1 4ο νεπύατο {ο ἑΙπ]ς ἐλαῦ {πο εἰαάθΏί πιαΥ 
εοαι]το ναςῦ 5ίογθς ῬοῦἩ οἱ Πβοτῖσα| απιά ἀορπιαδίσα] {Πθο]ορΥ, 
απά 1 ἀπε]ὶ εεροοία]]ψ προη ὑλίς Ῥοτίίοη οἱ ο Οοπιπιθηίασγ, 
Ἰοεῦ {1ο πθοθββατΙ]γ ΠαρΙά ἴοπθ οἱ ἴμθ οπ]Μίσα]. ΟΥ ϱταπητηα σα] 
ἀϊξοιρείοης αἩοπ]ά 1εαᾶ απΥ οπθ {ο ἀϊπ]ς (Πμαῦ 1 απ. ΙπαΙΠετ- 
οπὲ {ο π]αῦ 18 ἱπβπΙ{6]ΙΥ ]ήσηει απά ποῦ]θ. Το οκρουπᾶ 
61ο Π{9-ρ]νῖπς Ἰλοτά οοἰά]γ απά Ὀ]θα]γ, πηίποαί αρρ]γίης 
βοτιθ Ἠπός οἱ 15 εἴθτηα] οοηβο]αοΏβΒ, πθλοαῦ ροϊηίηρ {ο 
Βοπιθ οἱ 165 ἰταπεορπάθηῦ Ῥοτίθοβίοπς, 195 Ἰην]ο]αβίο ὑταίμα, 
απά 159 Ἱπροταίαβ]ο πιγβίθτίες,---ἴαθ {ο παπάοτ πηζα ο]οβοά 
676ς ἔμτοισ] ἴῑιο ραγαάίςο οἱ ἀοά, 15 {ο 1οηᾳεῦ ιο οκροείΜοτς 
Ἠ]ρ]ιοςί ἀπίγ, απά {ο Ίεανο ππάοπο πο ποβ]θςύ απά πιοςῦ βαΠο- 
Αῑγίης ποτ ἴο Ὑ]ίον Ίσππδη Ἰθαγηίπα οου]ά Ρθδυπιθ {ο 
θἀάτοςς 1ῇ8ε]{, 

Απιοπης εοπιῖ-ἀοσπηθίίοα] ἐγοαίίςθς, 1 οι]ά δαγηθεί]γ οοη- 
πιθηςὰ {ο ἴπο αὔθεπίίοη οἳ ρτατο {Π]η]κοις ὅ]ιο τοοθηί οοπΏπίθι- 
εοηπς {ο Βἱρ]ΐομι Ῥβγομοίοσγ π]Ώ]οῖ απο οοσᾶδἰοπαΙ]1γ α]]ιάρά 
{ο {η {Ἀθ ποῦθ (οοππρ. 1 Ἰὖπι. 1. 16). Ὑγαθμοαί πεεά]εςε]γ 
οπίχαταπηθ]]ης οἴβοίνος γην ατρίίταιγ γδίοπι, ψ(λουῦ 
γἰθ]άϊπρ ἴοο ῬχοΏο απ αρ5οπί ἴο αιαςί-ρΠΙ]οβορβίοα] {ιθοσίας 

02 



νιἠ ΡΕΕΕΑΟΕ το ΤΗΕ ΕΙΒΡΤ ΕΡΙΤΙΟΝ. 

ἵπ α θυ]θοί {λαί 1ηγο]νος πηποἩ ἐῑιαί 1 εαιήνοσα] ος 1Πάθ- 
τηοηβίταρ]ο, 15 56θπις βε1]] οἳχ ἁπίγ {ο οπάθαγοισ ο ρταβρ πο 
βεποταὶ Ρτϊπαϊρ]ος οἱ ρβ7οποΙοσΥ ἨΠίοὮ αρρθατ ο Ώανο Ώθου 
τεοορηίσεά Ὦγ ἴἩο Βαστθοᾶ Ὑτίίετς, απά {ο τεα]πο ἴπο αβροοῦς 
ππάεσ π]]οὮ {πθυ γιαγεά {ο ρατίᾳ απά Ῥοτίίοης οἱ οσ οοπη- 
Ροβῖέθ παίατθ. Ίο ἐοισβίθα] τση, αξίαοι τομάίπρ Ῥ11ο, απά 
οΏεοτνίηρ Ἠοή ἀθθρὶγ Ῥβγομο]ορῖσα] ερθοι]αίίους, δαβ1οἴοπ{]Υ 
οοηβϊβίεπῖ απά Ἠατπιοπίοις, ρὶνθ ἐῑαίγ ὤησε {ο Ἠΐ6 πτίάηρς, 
οου]ά Ἠοβϊθαίο {ο Ῥε]ίοτο λα α οοπίεπΙροταγ, αἲ ]εηδέ α5 πο]] 
εἀπσαίοά ας {πο 16η οἱ Αἰεχαπάτία, εἰεγαῖθά Ὦγ ο Πϊρπετ οοἩ- 
Βοϊοιςηςςς, απά Π]απαῖπεά ὮΥ α ἵταετ Ιπογ]εάρε, Ῥοῦμ ὑποαρμό 
απά πτοίθ ου Ἠχεά Ῥηποϊρίθα, απά τιδοά ]αησιασθ ἰμαί ἵ5 πο 
Ίοες ἀῑνιπειγ ἱπερίτεά παν Πιπιαπ]γ οοηβϊκθεπύ απά Ιηῇε]- 
Ηρ19]θ, Τὲ 15 Ὀαῦ ο {5ο ο οὔϊοεο οπἱξϊοῖσπι ὑῃαῦ ποτ]ά ρετ- 
ευδάθ ας ἴλαῦ ἴπο ὕθιπης ὮΥ πλὶοἩ Θύ Ῥαπὶ ἀρεισηαίθα {πο 
ἀϊῆετεπί Ῥοτίῖους οἱ οἳς πππιαζεγῖα]. παίΙτθ Ίγθγθ γαρ, ἹἩ- 
οθτίαίη, απά Ἰπίετοβαηροαρ]ε: 16 15 Ιπάεθά απ 1ά]6 αξεοτίίοὮ 
ἴμαῦ Βϊρ]οαὶ Έεγοποίοργ οιη Ὀθ 5α{θΙγ ἀϊδτοσατάεά Ὦν α 
ὑπουρλὐέα] οκροβῖὌος. 

Α. εΠσΏί αἀάϊδῆου Πας Όθεεη πιαάθ {ο ἴλο Ῥυτεὶγ οσα] 
ποίΊοθβ. «ΑΑ ἵη πο {οτπιθῦ οοπιπιθη{βσῖ6Ρ, πο Τοχέ 1 λαί οί 
Τκοἱοηάοτί, οπαπρθοά οπ]γ πΠατο ἴλο οϊθοι αἷά ποῦ αρρθαΥ 
ἴο Ἠανθ πηαάθ α. βουπά ἀθοῖδιοη. ΤἨθεο οπαησεν, 45 Ῥοίοτε, 
ατο ποῖῦεά ΠπιπιθάΙαῦεΙΥ απάετ ἴἩο ἰαχῦ. Ιπ αἀάϊάοηυ {ο ἐΠῖ5 
Ἡοπατος, ἵπ ἴπο Ῥτεξεπύ σα5ε, Ὀτίεί τεπηαχ]ςς ατθ Ιποογροταϊθοά 
Ἰη ἴπο ποῖθς, αρρτϊζίπσ [Πο τοαάοτ οἱ αΠΥ γαγίαβοις ἵπ {πο 
Ἰεαάϊης οπἰθίοαὶ οἀϊῖοης π]]οὮ 1ΠΒΥ 8661Ώ ἴο ἄεβετνο Ἠῖ5 αὐΐθι- 
Ποπ. Απ΄ εἰοπρηίατν Κποπ]εᾶρο οἱ Βαοτοά ΟἨτιοῖεπι 8η 
Ώηθγεχ Ῥο ἀἱδρεηβεά π(Ἡ, απά 10 15 ΠΙΥ εατηεςῦ Ἠορο {λαί ἰ]ιο 
Ἰπίτοάποίοη οἱ οπἱδ]οῖβπα 1πίο ὅ]ιθ Ώοάγ οἱ {πο ποίθς πιαΥ Ῥθ ἃ 
Ἠππαθ]θ ΊηθαΏς οἱ Ῥγοβοηίηρ ὑπίς εαὈ]εοῦ {ο ἔ]ιο ϱὐαάσπύ ἵπ ἃ 
{ογπα δοπηἙγαῦ 1655 τορτ]θῖνθ απᾶ Μοτριάάϊης Πατ Ό]ιαί οἳ ἴ]ιο 
πθΥθ οτι]σα]. απηποίαΏοη. Ἀεραταίθ ποίες οἱ 5 ΚΙπά ατα, 1 
{θαχ, θερεοῖα11Υ ἵη {πο ο85ο οἱ 7ούΏρες ΠΕΠ, ογδίοπ]αδίσα]]γ ἆἱς- 
τοσαχάεά: Ὑῆιθη Ἡοπενετ ἴπας Ιποογροταίεά πα δι ϱτατητηαξἶοα] 
απ Ῥ[η]ο]οσίοα]. ποίῖοθς, πΠεη έμας οἰνίπο απιά τοσθῖνίηρ 1]]άβ- 
ἐταβῖοη. {Τοπ {116 οοπύοσὺ πΙ(Ὦ πἨ]οῃ {πεγ ατα εαττουπάθἆ, 1 
18 ΤΗΥ Ἠορο ἴμαῦ Τ π]αΥ ἆθοογ ἐῑπθ τεπάθε ΙΠύο βροπάϊπρ 5οπιο 
ἐποαρΏίςβ οἩ Ἡ]αΐ 56οπι {ο ο, απά ἨἩαῦ 66Θη1 ποῦ νο Ῥθ, ἐμο 
ποτᾶς οἱ Ἱπβρίταίίοη, οη γ]αῦ τηαΥ {αἰτ]γ οἸαῖπι ἴο Ῥο ἐῑιθ ἴτις 
βοοθπ{ς οἳ ἴπο Εῆοτηα] Βρίτίέ, απά γγ]αῦ αΤθ, οΏ]γ ἔοο ῬτοβαΡ!γ, 
{1θ πιοτθ ΡΊοΒ865, {μο Πρπιθηΐς, ὑλπο θἵτοις, ος ἴθ Ῥοτνοικίοης 
ος Πη8η, 

Ῥοββίβ]γ α πιοτθ Ἰπίθτοδίῖης αἀἀῑίοη πΥὶ]] ο {οαπά ἵη ἴ]αο 
οἴδίίοηυς οἳ απζΠοπ1θβ. Τ Ἰαγο αἲ Ιᾳ5ύ Όθευ οπαρ]θά ἔο ο.τεΥ 
οαύ, ἵπουρῃ {ο α Υ6ΥΥ Ππαϊυθά εχύοηί, ἔ]λο Ίοπς οἰιοτϊσ]ιθά να] 
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οἳ αθίηᾳ 5οπιθ οἳ {19 Ὀθεύ γοχείοηΒ ο απαι{όγ {ο οπεροξἰσα] 
ῬαχροςθΒ. Ἠλῃοτίο, (πουσῆ 1 Ώαγο Ίοης απἀ ἆθορ]γ {6]ξ ἐ]οῖν 
Ἱπηροτύαηος, 1 Άανο Όθου απαβ]θ {ο 189 ΑΠΥ οχοθρύ ἴπο Υι]- 
δαίθ απἁ {πο Οἱά Τατ. Τ Ἠαγθ πο Ποψθναγ αοηιῖτοά 5ιισΏ 
α ταάΙπιοηίανγ Κπογ]οάσε οἳ Θγτίαο, απ ἵπ α Ίθ8 ἆθρτοο οἳ 
Κοὐβο, α5 {ο Ῥο αὈ]ο {ο αἰδίθ 5οπιθ ο {π6 Ιπέτρτεύαδίοηβ 
ΝΠΙΟΒ ιοβο νου αποϊεηῦ απᾶ {οπεταῦ]θ νατδίοης Ῥτοδεπί, Τη9 
Ταῦϊπ, 1ο Ὀντίας, απά πο οἰβίς, Ἠαγθ Όθοι βοπιθγ]ηηέ 6316- 
{αγ οοπιρατεὰ ἐΏτοισλοιέ ἔμοςο Ἐρϊεί]ο6. 1 Ίκποπ ἐῑναί τηΥ 
ἀθβοίθπογ ἵη 11ο πο Ἰαῦο Ίαησαασος ππῖ] Ῥο Ρ]αϊπ]γ αρ- 
ρατεηζ, απά Τ 5θθ]ς ἵΏ πο παγ {ο ἀϊδσιίςο 16: {Πὶς οπΙγ 1 π1βγ 
Ὀο Ῥοτπιϊθιοά {ο 847 ἵη ]πβίῖορ ἴο ΤΥΒεΙ{, ἐμαῦ πο Ταζίη Ἱπ- 
ὑετργθίαὐίοπβ απΏηθχεά {ο {1ο ποτά αὖθ ποὺ Ὀουτογθά {οπα 
οατιοηῦ ἴταπε]αίίοης, Ὀαῦ ατα {αϊτ]γ ἀετ]νοά {τοπι ἴ]ο Ὦορῦ σ]οβ- 
β1Τἱ65 απᾶ Ἰοχίοοης ο π]Ἁ]οῖι Τ Ἠανο Ἰμαά αοοθββ, ΜΠείακος Τ 
Έπογ {οτο πιπρὺ Ῥα, Ραΐ αὖ αΠΥ ταίο {μθςο πασία]κθς ατθ τΙΥ 
ΟΦΗ. Τ]6βθ 16 ἶς Ῥετ]αρς πεατ]γ Ἱπιροββίρίθ {οτ α πονίοθ ἔο 
Ῥοροθ 0ο 6508ρθ; 48 ἵπ Ῥοῦμ {πο Ὀγτίαο απἆ (οὐβῖς, Όαῦ πηογθ 
θ5ρθοϊαΙΙγ {Πο {οτπιθτ, ἴπο ἸΙεχὶοοσταρ]ι]σαὶ αἰάς Το ποῦ αἲ 
Ῥτοβοπί οἱ α ολατασίογ ὑλαῦ οαπ ὃο ΓΠΗ1ΙΥ τε]θά οἩπ, Απά 16 
16 Ἠοτο [λα ἴη ἴ]ο αρρ]οαίῖοη οἱ Αποϊοηι Υθγβίοης ἔπθ στοαί- 
θδύ οαιιήοτ 15 τοαιῖτθά. «Τὲ 11416 απά ρτοβί]θες ὑο αἀάπορ ἔλα 
Ἰπίετρτεία[ίοη οἱ α Ὑστείοη, εδρεοία]]γ ΙΠ βἰπο]ο πονάς, ππ]θςς 
ἴπο πδαα] απά ουττοπό πηθαπῖης Οἱ 6ποβθ πποτάς 15 ΠΙΟΓΘ 16- 
βἰτίοιθά ος ἀθβηεά ματ ἵπ ἴπο οπἱρίηα]. Ἠα] ύο παθία]κας 
ἴλαῦ Ἠανο οοουττοἆ 1Ώ {9 ἆξο οἱ ἴπθ Ῥορ[ίζο,---παϊβία]κος ἔτοπι 
πη]οῖ πο Ῥασθς οἳ 5οπο]ατς κο Ὦο Ἰεὑίο ατο ποῦ πΊο]Ιγ 
{168,---ἵ6 τείθΓαΡ]ε ο ἐπ] Ίθαά, 19 19 οί ρεγ[οοῦ]γ αρρα- 
τοπῦ {παί ἴμο ρατίῖα] Ιπίετρτεαίοη 5αρρ]εά ὮΥ ἴπο Ἱαη 
ἐταπε]θί]οη αρρεηάεᾶ {ο πο Ὑσδτείοα, Ί88 οαιιβδᾷ [πο Ὑοτείοη. 
1{66]{ ἴο Ῥο οἶίθά αξ βαρροτπρ 6οπιθ τοβίτ]οίθοἆ σ]οβς οἱ ἴπθ 
οτἰσίπα] πΤοε]ς σγοτάς, π η] ἵπ ΓδἙΠϐ} ἐπο πποτᾶς ὈοἱἩ ἴη πο 
οπἱρ]ηα] απἀ 1π ο Ὑετδίοη ατθ οἱ εᾳπα] Ἰαὐύπάς, απά Ῥεχ- 
Ῥαρς Ῥοῦ]ι εα πα]! Ιπάθθοτπη]παίθ. 

Της εττοτ 1 Ίανο εβρεοία]1γ οπάρανοιτεᾶ {ο αγοῖά; Ῥιαΐ 
ἴμαῦ Τ Ώανο αἱπαγς εαοοθεάεά 16 {ασ πλοτο ἔπαη 1 ἄατε Ἠορθ. 

Τα ἔπαξ Ῥτεα[ίης στουπς Ίπ [Πο Αποϊηι Υθυδίοης, 1 γου]ά 
Ἡθιο νειγ οαγποαςί]γ Ιπν]ζο {6]]οπ-Ιαβοισατς Ἰπζο {πο 6αππθ Ποιά, 
Τὲ 16 ποῦ 68ΒΥ {ο Ιπιαρίπθ α ϱγθαίθγ 5οτνἰοο ἴμαη τηὶρΒί ὃο 
τοπάετοάἆ ο βοτιρίατα] εχορθεῖς 1{ δολοίαγα ποιι]ά ἀεγοίο {Ἱιοπι- 
πο]νος {ο {ο ιδαγίγ εὐαάγ οἱ οπθ οἵ Πιοτθ οἱ ἴμθεο Ὑστείοπε. 
1 ἀπε]] προη ἴπο ἴθτπι θολοίαγθ, ἔοτ Ι6 ποσα] Ῥο ρθγΠαρς 
απιοβῦ ποἵβθ {μαπ πβε]οβς {ο αοοερῦ Παρταίοης ποπι ο Ὑει- 
βἶοΏ, απ]65ς {16Υ Ίοτο αἶδο αββοοϊαίθά γΙ(Ἡ ο 6ουπᾶ απά αοοιι- 
ταῦθ Κπον]εάσο οἱ 61ο οτἱσίπαἰ πΤθθῖς, Τη5αρρῇθς οβρθοία]]γ 
ο πο Ὀγτίαο; απά ἴπο τεπηασ]ς 19 οἱ 6οΐης πηοπιθηϊί: [ος 16 



χ ΡΕΕΕΑΟΕ το ΤΗΕ ΕΙΕΡΤ ΕΡΙΤΙΟΝ. 

ἱ8 ΠΟΥ 8, ΟΟΠΊΠΟΠ οΡίΠίοἩ ΘΠηοΏς ΠΙΑΠΥ Οτεπία] 5οἩο]εας, {λαῦ 
ἴπο Ἰαησιαρε οἳ {πο Νευ Τερίαπιεηί 16 Υοῦ {ο τεσθΙτο, 1Η ἃ 
τηθτθ ρτατητηκ{]σα] ῬοϊπΏ οἱ νίθυ;, 155 πιοςέ οοτηρ]οίθ Π]αβύτα- 
ἄοι {το Αγτίαο, Τ]αξ {θτθ α1θ 8οτηθ Ροϊπίς οἱ αἰπιί]απάγ, 
πο αἰαάθηέ Ἰη Ῥοῦμ Ἰαηρααρθς οου]ά {11 {ο οΏβοτνε; Ῥαΐ 16 
τηΒΥ Ῥο δογοπο]γ ἀουρίθά υ]λοίμου πίπθ-ἔθπῇ]ιβ οἱ ἔλμο ειερθοῦεά 
Ὀντίααπης οἱ ἐ11θ Ν.Τ, ατο ποὺ 5οἱα]γ τοίεταβ]θ {ο {πθ οΠαπρΙης 
ϱπά ἀθθοτιογαίθά οοηβἰτιοβῖοπ5 οἱ Ιαΐοι τεεῖς, Το αοοαπιά- 
Ἰαΐο Βγτίαο Π]θίταίίους, πἨ]οῖ ΤΏαΥ οη]γ 56ΓΥθ {ο οΏβοιτθ ο 
βαρουεεἆθ οἩτ αοσπταΐθ βἴπάΥ οἳ ]αΐου τοῖς, 15 α ΥοΥ ἀοιιρῦ- 
Εα], απ ρετηαρς Ῥτοβί]εςς αρρΙἰοαίῖοη οἱ ΙβοιΓ. 

Ἰζηάθχ {1θςθ, απά Ῥεγῃαρς α {ου οἴμετ Ιπηϊίαβίοη, ἐῑο 
βὐαάγ οἱ ἐἶιο αποϊοηῦ Ὑν. {ο ἐπερείίοαἶ ῬΙΤΡΟΡΕΡ πιαΥ Ὦ9 ΥΕΤΥ 
θαΥΠθς/]Υ τοοοπιπιθηάθἁ. Τ16 απιοιηῦ οἱ Ίαροιχ γη] ποῦ Ῥο 
νοτΥ {οτπιάαΡ]θ, απά {η ΒοΤηΘ σ.565 Ἡ6 Ίανο {αΐγ, 1 ποῦ ϱοοἆ, 
Π{θτατγ αρρ[αποθς. Τ]ετο 5ΘεΠι5 ροοά Τ8ᾶδον ΤΟΥ ποῦ ροΐπς 
Ῥογοπα ἴῃο Όγτίας, ἴμο Οἷά Ταίίη, {πε Ὑπ]σαία, {πε (οὐβῖς, ἴπε 
Οορῖῖς, απά ἴ]ο ΕλλΙορίο, ΤἨ9 τεπηαἰπίηρ Ὑγ. ατο οἱ ἀοαδί{α] 
να]αθ. Το Ατπιθηΐαπ, {Ποισ] 5ο πηποΏ οκίο]]εᾶ, 15 5δίἀ {ο 
Ῥανο ππάετσοπθ πο ]655 βετίους ματ αηβα[Ιδ(8οῦοτΥ α){εγα[ΙοΏΒ. 
ΤΗ9 Αταδίο Ὑθγείοης αΤθ οἱ Υ6ΓΥ πηϊχεά οπἱρίἩ; πο Β]ανοπίο ἶ5 
Ἰαΐίο; ἴλο (εοτσίαη Ίνας Ῥοθυ Όαῦ Πδ6]6 ιδεά, απά 15 ἀεεππεά Το 
Ῥο οί πο ρτεαῦ ναἰαθ; ἰπο Ῥετείαη απά ΑΏΡΙΟ-ΦάΣΟΠ, 85 {αΓ 5 
ἴπαγ οσἰοπἀ, ἆτθ ποῦ ᾖθο {ποπ βαερίοίοη οἱ ἀεροπάεπορ, ἴμθ 
οηθ οἩἨ ιο Ὀγτ]ας, ἴ]ς οἴποι οπ {πο Ψπ]σαίθ. Έοτ ὑλο Ρρτεςουῖ, 
ϱῦ ΑΠΥ ταίθ, ἴπο Θγτίαο, Ο]ά Τοπ, Ὑπἱσαία, (οἰλίο, Οορῖϊο, 
απά Ἠθβιορίο ατα αἰἱ ὑμαῦ πεοά ἀεπιαπά αὐοπίοῃ. Μοεῦ ος 
ἴμθεο αγθ τεπάρτοά ρογίθοῦΙΥ αεοεκεῖρ]θ ΒΥ πο ἱαῦοιτς οἳ τουθηῦ 
βολοίαίδ. Πο Βγτίαο πας Όεεη ο/δεη τορτηίεά ; ϱΤαΤΩΤΩΒΙΕ ἵω 
ἐμαῦ ]αηριιασθ 4Γθ 6ΟΠΊΠΙΟΏ Θ6ΠΟΝΡΗ, Ῥαῦ ἴ]α ΤεχίοοτΒ ατα Όπή 
{ου απά απβαββ[αοῦογ’. Τ1θ Οἱά Πατ 1 {θασ 16 οΠΙΥ 8ο088- 
β1ἱ6 Όγ πιθαης οἱ {πο Ίαγσα πγοτίς οἱ Φαβα[Ι6τ, οἳ Τι5δοβειάοτ/”5 
αχρεηβῖνθ οἀΙίοπ οἱ {ο 0οᾶεςχ ΟΙατοπιοπίαηιβ. 

Τ]ιο (οίμίο, ἹπάερεπάεηίΙγ οἱ ποῦ Ῥείΐησ αἲ αἱ ἁιποα]υ 
ἴο ἴπθ (θγπιαη ο Απησ]ο-βασοπ 5οΏοίατ, Ώας Ώδει αἁπήταβὶΥ 
εάϊιεᾶ, Τα αἀάτθίοηπ {ο {1ο Υετγ να]ιαρ]ο εἀϊδίοπ οἳ ο (ἳα- 
Ρο]θηῖσ απά Τιοεςθ, απά ἴλο ομεαρ Πμαίία ἰταπε]αβίου οἱ ἐ]ιαῦ 
ποχ]ς Ίπ Μήρηε Ῥαΐτοιορία, ἴπετο 16 6 αναϊ]αρ]ο εἀϊθίοη οἱ 
ΜΑαΡΡΒΠΙαἨΠ, νο ΨΠΙοἩ, 85 1η ἴμθ οᾶςθ οἱ ἴμθ ατσοτ γγουῖς οἱ Ώ9 
(αρε]εηύᾳ απά Πμοθῦθ, α ϱΤΙΠΙΩΣ απιά ρεγΠαρς ϱ]οββατΥ ἶ5 ἴο 
Ῥο αἀάθα. 1η αἀάϊθίοη {ο ἴπο Τθχίοοι αὐίαο[θά {ο 69 (38- 
Ῥε]επί” απᾶ ]οοβο οἀϊμοὮ, ες 118Υθ 8ο {ο (ἱοδεατ οἳ 
Βομι]ζθ (ΜαρᾶοΡ. 1848), Ὀοῦμ, 38 {αχ α5 πιγ Υειγ Ππι]ίθα οςκ- 

1 Τί 1η ρα]ᾶ {λιαί Ῥχοίθβςου Ῥογηβίθίη Ἠμβ {οτ βοΠ1θ πιο Όθοπ θΏραρεᾶ {η {1ιο 
Ῥτθρβχα{ίοη οἳ 8 ΏΘΙ ΒΥΥΙΔΟ ΤιθσίοοΏ, Ὀαῦ Ι οαηποῦ Βπᾶ ού ἐπαύῦ 16 Ίας γεί 
βρροατθᾶ. 
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Ρεχ]εποθ οχἰθπᾶς, γποσῖ οοπηβἰτιοίθἀ οἩ 5οαπά Ῥηποίρίθς οἱ 
ΡΗΙ]οΙοβγ. Ίπ {1ο Οορίίο {1οτο ἵς α «Ἠθβρ απά Ῥοπίαβ]θ 
εάἰοη οἳ ἐπο Ἡρ]σίίος Ὦγ Ῥδύβσμος; απά γηἰ(Ἡ {ο ὤγαπυπιαγ 
Ὁγ Ταίζαπι, απ ἴ]ο εωίσοοη ὮΥ ἴλο βατπθ απὔλογ, οἱ 1]ιθ 
6ἴοδεανη Ὦγ Έεγτον, 1ὲ ἶ5 πο νατγ Ῥτοῦαδ]ο ἐΠαῦ ἴ]ιο βὐιάθπέ 
ΠΠ] εποουπίθς πηιοὮ ἀβοα]ίγ. Οἱ ἴο Ἐλλιορίο, ἔπουο 18 
8Ώ Θα Όαῦ ποῦ τοτγ βαὐϊφ[αοίοτγ εἀϊθίοι ἵπ Ἰ)α]ίοπς Ῥοΐψ- 
9ἱοίέ, ἴΏο Τατ ἰπαηβ]αβίοη οἱ πΏίομ ας Όθοι το-θάϊθοά Ὦγ 
Ῥοᾶθ. Τ]ο οπἱσῖπαὶ Ὑστείοη Ώας Ώθθη τθοθΏϐ]γ οἀῑίοά Ὁγ 
Μτ ΕΙα08 γη] στοαῦ σαχθ, Όαῦ η{οτίαπαίθ]γ ψέλοιὲ αΠΥ Ῥγθ- 
Ππιπατγ αρεοϊΠοαίίοη οἱ {1ο πιαπαβοηήρίς ἐΠαῦ {οτηιθά ἴμε 
Ὀαδὶς οἳ {ηο Νους. Απ Ἠίλιορίο ϱταπιΏ]αΥ ἵ απποιηοθά ὮΥ 
Ώι]πιαπη, Ῥπῦ Τ εποι]ά {δας ἐμαῦ ὑπετο 15 πο Ὀθίίοι ]οχίσοη 
Έναν ἐαῦ οἱ Ομεία]!”. Το ειάγ οἱ Ελίς Ίωησααρο γ]]] Ῥο 
ῬογΏαρς βοπηθν]αῦ αἀναποθά ὮΥ α {οτοοπαίηρ ἰεἰτασ]οίῷ θὰ]- 
ὥοη οἳ «Ἰοπαίν (Ἠ1ΠΙαπ15 απά ἸΝοτσα(θ), πηλ]οὮ 18 ἴο Ιπο]αάθ 
ἴπο ΕΠΙορίο, απιά {ο Ἠανο ρ]οδβαχίθς αὐζασλεά. 

1 αἴπορτε]γ {ταςί ἐλπαῦ ἐπεςο Ὀτίεί ποῦίοθ τη ὑεπιρί 5οππθ 
οἳ οἳσ Ἐϊρ]σοα] βο]οίατβ ἐο επίεγ προια {λίς Ἱπιροτίαπό απά 
οἁΙγψῖης βε]ά οἱ Ίαοις, 

Πο ποίθ {ο λε Τγαπεἰαίίοη γι] Ὦο {οαπά α ΠΜ] παοτθ 
{111 (5εο Ππίτοάιοζοτγ Νοδσθ), απά, α5 1ο εαΏ]εοῦ οἱ α Ῥουίσεά 
Τοπ] /ίοη 16 που οοοιργίης οοηδιάεταΏἰο αἴίεηδίοι, ο. Πέ] 
πηοτθ οχρ]ἰοῖξ οη ἴπο βαῦ]οοῦ οἱ ἀῑΠετεπῦ τεπάθτίησς απά ἴῑο 
ἀθίαῖ]ς οἱ ἱταπε]αίοη σθπθγα]]γ. ΠΠ τεσατά {ο ἐπίς γοτγ 
Ιπιροχαπί βαΏ]θοί, ιο τονἰθίοη οἱ ους. Αιῤιοτιζοᾶ ὙσετείῖοἨ, 
1. νοα]ά {απ Ώρτο τπακθ α {επ οὈθετγαίίοπς, α5 1 απ ρατίῖ- 
ου]ατ]γ αηχίοας παν πιΥ Ἠιπιρίο οβοτία 1π {πί5 ἀϊγεοίῖοα 
ποσά πού Ῥ6 ππϊθιηίετρτείοά ος παθιπάθγεύοοσά, 

Ίημαί 15 Εις ργοβεπί εἰαΐθ οἱ {θε]ίης γνζ] τερατά ἴο α ταγ]- 
βἶοη οἳ ος Ργοβοηῦ Ὑδτβῖοηξ 10 βεεπαβ οἶθα τλαῦ ύπετο ἆγθ 
ΏΟΥ ἐλγθρ Ῥατοςες απποπρ τδ. ΤΠ6 Πταῦ, ἴμοδο π]ο εἴίῃος 
{τοπα πα βΘ6ΤΏ 5ογΙοΙΣΙΥ πασίακετ νίθύς οἱ α ἰταπε]αίοη οἱ 
ἴῃθ Ἠοῖγ Βοπρύατε, ος {Τοπη βεοίατίαΏ Ῥτε]αᾶϊοθ, ατθ αρ]ίαίτς . 
{ου α πθυ ταπε]αίίοη. Τῃηθ βοοοπά, ἴλοβο 1ο 3τθ ἀθβίτοις 
{ο α. τενϊδίοη οἱ {ο οχἰσίτπσ Ὑεταίοι, Ὀαή Ἠ/Πο 5οπιενΏαῦ 
ἀλβῄετ 1η τεπροοῦ οἱ {πο Ῥτοροβθά αἱέθταῦῖοης απά {ηθ Ῥηποίρ]ες 
ος πἩῖοὮ 6116Υ ατα {ο Ὦθ Ιπίτοάιιοθᾶ. Το λιτά, ἴνοβο ο 
{τοτη {θα οἱ αηβεἰί]ησ {πο τε]ρίοας Ὀε]ῖδί οἱ ψγθδίκοτ Ὀτείμτθη 
απο ορροβεά {ο αἰθοταδίοης οἱ απγ Εἶπά; Ῥοβίὔϊνο απά ἀἆθποι- 
βἰταΡίθ οττο ἵπ {μθ τορτθεεηίαὔῖοη οἱ {Πο ποτάς οἱ Γπερίταίῖοη 
Ῥείηρ ἵπ ἐεῖτ ᾖιάρπιεηῦ 1956 Ροτηϊοίοις {Παπ «Ἠαηρε. ΟΕ 
ἐθβο {Ώτορ Ῥατίϊθς ἴπο Πτεύ 15 {αχ ἰπθ βτηα]]εθὲ ἵπ Ῥοϊπύ οἱ 

1 6ο Ίοποτοι Ῥτθίαοθ {ο ἴπα οπιπιοπίατη οπι ἐ]ο Ῥ]άϊίρρίαπα, ἄτο. Ῥ. υὶῖ. 
[Τ16 ϱτΘπαπιαχ οἳ ΤήΊπααηπ, απᾶ ἐῑιο θἀ{ση Ὁξ Ζοπαῇ 8Ώογε 2εἴθττθᾶ {ο, Ἠ8νθ 
ΊΟΥΥ Ὦθ6Ώ {ΟΥ ΒΟΠ1Θ Εππο ἵη {πο Ἠαπάς οἱ βἰπᾶςηία, 1864.] 
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ηαπηῬοτβ, Ῥαϐ νο ταοβ Ῥοταϊείοηῦ ἵπ αοἰϊνίίθς; πο βθοοπά 
οἶδβς 15 ἀί]γ Ιποτοαβίης, Υοῦ οὐ ρτεβεηύ στθαί]γ Ιπίοτίος Ῥοῦῃ 
η ππΙῬετΕ απά ΙπβασπορῬ {ο ἴπθ ἐμ]τα, 

Πίο οἱ ἔ]θςο ἴλτεο Ῥατίίος γή] Ῥτονα 1 ΊΜε π]αγ 
{ετνοπί]γ χακί ποῦ {πο Βτδί, Ἱπάερεπάεπί]γ οἱ πο εκίτεπ]ο 
άαηρει οἳ απβούήτπα {πο οἹιοτίσηοά οοηγἱοῦίοης οἱ ἑποαβαπάς, 
οἳ οΏαπρίπρ Ἰαησπαρο ἐἶιαῦ Ίας 5ροῖκαη {ο ἀοιρῶτρ οτ βαῇ8ετ- 
ἵπρ Ἠθατίς Ψδῃ αοοθηῦς ἐλαῦ Ἠαγνθ Όθοτ {ο ἔμοπι Π]κο {μο γοῖορ 
οἱ (οά ἩἨιπικοίί- ΙπάρροπάθαίΙγ οἱ τονοτείηρ α. ἐπιαβίοπα] 
Ῥτϊποίρ]ο οἳ τονἰδίοη ἡἐλαῦ Ἠας ραηθᾶ αἰτοποίῃ απά τοεορίῖοη 
εἴησθ ἴπο ἆαγς οἱ Τγπάα]ο,- Ἱπάρροπάσπ{Ιγ οἱ δούΊπς α βἰτῖῖο 
ἵπ πο ΟΠατος οἳ πο οαχ οἩί]άτοη απά οἰ]]άτον” οἩι]άτον 
πΙΒΥ τθαρ {πο Ῥ]ΐοι Εταϊῦβ,-Ιπάρρεπάση{]γ οἱ αἲ {Ἠθβ6ο πῃο- 
πηρηΐους οοπβϊἀθγαδίοΏς, ΏαΥθ Ίο ΑΠΥ σοοὰ τεᾶδοΏη {ου (Πϊπχ- 
ἴπο ὑλαῦ ἵη α πιετθ Ἡίετατγ Ῥοϊηῦ οἱ γΙ6υγ 15 που]ά Θο Ικαῖγ 
ἴο Ῥο απ Ιπιρτογαπιθηῦ οη ἴμθ ΟΙά Τταπειαίοπ{ ΤΤε αἰπιορύ 
Ῥϊδαδ]θ αἰθοπιρίς πάς {πο παπιθ οἱ 6η Τταπρ]αίῖοπς λα 
Ἠανε αρρεατθά ἵη ἴμο ]α5ί ἐποηπῦγ γεατ5, ἐια 5οπιθψαῦ 1ο 
εἰαΐθ οἳ Βι]οαΙ εοποἰατδβήρ, ιο ἀἰπιιπ]ε]θοά απά ἀππηπ]κμίης 
νίροιχ οἳ ἴἶιο Ῥορα]ατ Ἰωπρπασθ οἱ οἳς ἆαγ, ατθ [ού πει! 
οαἱοα]αῦεά ἴο βοΌετ ους οχρθούαἰῖοπς απᾶ ααΗΙγ ος βο]ί- 
οοηβάρποθ. 

Ῥαῦ ατθ νο τιητοβογγεάΙγ ἴο Ἰοΐη ἴπο ἑμ]τά ρατγξ (οᾶ 
{οτρῖᾶ, ἩΤ πε ατα ἵτα]γ απἁ ἹδατΗΙγ ροτεαπάεά ἰλαῦ μετα 
818 ΘΙΥΟΤ8 απά Ἱπασοοιταοίθς ἵηω οςτ ΥΘΙΡΙΟΠ, 1{ πο πουν λμαί 
ἴποαρῃ Τσ {αγ ἴπο Ῥορῦ απά πιοβύ {ωήμ/ αἱ ἐταπε]αίίοη ἐλαῦ εο 
ψ/οτ]ά Ώαβ 6υθχ 886Ἠ, 15 βΜ]] 5Ώατος πο Ιπιρογίεοίοπς ἰαί 
Ῥε]οης {ο 6υΥθιγ Ἀαπιαη ποτ Ἡοπεγει ποῦ]θ απά οχα]έεά.--- 
1{ πο [6ο] απᾶ Έποη ἰΠαῦ ἴ]θβο ἹπιρεγίθοῦίοΏβ 410 ηο 1655 
Ῥαΐεηῦ {ματ τεπιθάίαρ]θ, ἵπθη βατ 16 18 ον ἀπίγ {ο πα 
πΏο ϱατο {]ιαί Ὀϊοβθεά ἨΓοτά {ος {πα σαἱάαπορ οἳ πια, {ῃμτοισ]ι 
ον] ταροτύ απά {Ἡτοιρ] σοοᾷ τεροτῦ {ο Ίαροιτ Ὁγ σοηί]θ 
οοπηβε] {ο 5αβρΙγ πλαῦ 15 Ιαοῖης απά οοττθοῦ γ]αῦ 15 απαῖςς, 
ο τεπάος π]αῦ Ίιας Όεθη Ῥ]εβδεά πΙ(Ἡ στθοαῦ 1ηθαςιτος5 οἳ Ῥετ- 
{θοῦῖοι Υθῦ πηοτθ Ῥε[εοί, πιά ἴο Ἠαπά 16 ἆοπη ἴπας πιατ]κοἆ 
ψηθὰ ουχ τετοτοπ/{]α] Ίονθ απά βο]οϊθαάο ας ἴἶιο Ὀοδῦ απά πιοβῦ 
Ῥ]θβεθά Ἠθτίίασο πο Ίατο {ο Ίθανο {ο ἴπθπι πιο εἶια]] {ο]ἱου ας. 

16 16 ναῖη {ο οἈθαί ους οὕπ βου]6 νπ(Ἡ {ο ἐΠοιισΏί ἔ]ιαῦ 
ἴθβθ ουτοις ἆγθ οἴθμοτ ΙηβίρηϊΠσαπῦ οΥ Ππ]αρίπαχγ, Τμοτθ αγ 
6ΙΤΟΙΒ, ἔπετο αγ Ἱπαοσιιτασίθβ, ἴἩοτο αγθ πηΙβοοποθΡ/ΙοΠΒ, ἔλθτο 
ατγθ ορβοατΙ168, πού Ἱπάθθά 5ο πιΩΗΥ π ΠΙΤΩΡΘΣ ΟΥ 50 61.59 ἶη 
ολατασίοτ α5 πο {ογνγατά βρἰτιζ οἱ ος ἆαγ γγου]ά ροτεανάθ 
τ5,--Οαῦ ἴμθτο ἆγε παϊτορτοδεηίαίίοης οἳ {1ο Ίωησιασθ ο 
ὕιο ἨοΙγ Ποβῦ, αηά λαί τηαἩ, Ὑλο, αἴοτ Ῥοΐης η ΑΠΥ ἆθ- 
Ρτ6θ βα{15βεά οἱ 915, Ῥουτηίίς Ἠϊπιβο]{ {ο θαπ 6ο ἐθ οοἀηβε]ς 
οὗ α Μππὶά οἵ Ῥοραίαχ οΏαύγισίίγοπςες, ος ὙἩο, ΙπἱοΙ]θοίια]]Υ 
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ππαΡΙθ ἴο {θε ἔἩο {ταί] οἱ {Ἠθεο αἱ]οσαίίοπς, πογοτί]ο]οςθ 
Ῥεγπήίς Ἠϊπιβο]ί 6ο ἆρποιηορ οΥ ἆθπγ {παπι, πΙ]], 1 ἴποεγ Το 
εγαθ, πιοςῦ ΒΙτε]γ αἲὐ πο ἀτοεαά ἆαγ οὗ βπα] αοοοαπὲ Ίατθ {ο 
δηρίαίη ἴμο ἐγοπηθηάοιθ οἨαιρο οὗ Πανίπρ ἆθα]ό. ἀθοσίθ[αΙ]γ 
ψΙΓΠ πο Ιπγιο]αρίο Ἰ)οτά οἱ ἀοά, 

Βαΐ αἲθ πθ ἴο ἰαίθ πο [Ποιρηέ ο ἴῆθ γγουκο ὈγοίΏτοη 
ΦἨοςθ {θε]ηρ τηδΥ Ῥο Ἰαοσγαίοᾶ, ος ἩΊο5ο οοπβοίθποθ τΠΔΥ 
Ὀο οβεπάεά Ὦγ 5οοπιίπς ἰππονα[ίοηςῇ Τ]αῦ Ὀο {ωχ {οπι 1. 
Ἠο πιαδί πίη παπι ὮΥ ϱοπῖ]ο πη]βάοτη, Ὑθ της πγοχῖς οοἩ- 
ν]οῦιοη 1π ἐῃαῖτ πιπάς ὮΥ βΏοπ]πσ Ποπ ΠΗ616, οοπιραταΜἰνοἰγ 
βρθακίπς, ὀοτο ἵ5 {αῦ ἶς αΏεο]α{αΙγ πτοπς,---Άου ΡοτειιασϊνδΙγ 
16 τΒΥ Ὀθ απιοπάσί,,---ΠοΥΓ πγθ ΤΠΑΥ ο{ζθπ τθοιχ {0 ἴ]πθ 6χΡΓ65- 
51οπ6 οἳ οι οἰάαι Ὑσουβίοπβ, απά οι ἶοςο τῖοῖ βίογος ος 
Ίβηβυασο, 1ιοςο ἰχθαριτίος οἱ ρατο απἆ Ῥοπογβα] Ἐπο]ίεῇι, τηδΥ 
Ηπά πο τθιγ τοοββοα[ίοη 6 Ὑποι]ά {βία αἀορί, πο τ6τγ 
ἐταηρ]αΜίοη νο 9τθ θοϊείηπσ ἴο οτηὈοάγ ἵπ ποτά. ΊΝο τονῖρίοι 
ο ουσ Απζμοτιζεᾶ ὙαγβίοΏ ΟΠ Ἠορθ ἴο πιθθί πΙΏ αρρτονα 
ος τθοορηϊήοη ἴλαῦ ἴσπογθς ἴ]ο Ίαροατς οἱ οφ ]δθ απάἆ 
νοηεταβἰθ πηθΏ πΠο Πτεῦ επαρ]θά οἆτ {ογδαίηοτς ο τουᾶ Ίπ 
ὑμοίτ οπη ἴοπρπο οἱ ἴἩθ πηαχνο]]οας ποτε απᾶ {πο πιαπ!{ο]ά 
νηράοπα οἱ οά, 

1θῦ ποιο Ὦο6 ἴπεη πο {]ςο {εατς αΏοτί α Ἰουῖπσ απά Η]αὶ 
τον]δίοη οἱ ους Ῥτθεεπύ Ααζιοτισεά Ὑογδίοι, 18 ἆοπο Ίπ ἐἶνθ 
βρϊτ]{ απά νζὮ εηο οἴτοαπιθροοδίου ἴλαῦ πιατ]κοά {πο τογ!δίοη 
οἱ ὑαῦ ργοάθοθἙεος 6ο ἩἩΙοὮ 16 9/68 1656 οπΏ οτἱσίη απά ϱς- 
Ἰβίθηοσθ, πο οοηφοίθποθ, Ώοπουο ἑεπάστ, οἴδποι 1] Ῥο οτ οασ]ιξ 
ο ο ποιπάεά. αγ, ἴΠετο 6θαπ15 {πήπιαδίου ἴπ ἠλαῖν τοιγ 
ῬτοίαοῬ ἐπαῦ οἳτ Ἰα5ύ ταπρ]αίοτ οχρεοίεά ὑλαῦ οἴπαις ποπ]ά 
ἆο {ο {Πεπη α5 {Που Ἠαά ἆοπθ {ο ποβο πο Ἠαά σοπθ Ῥείοτο 
ἴπεπα; απά 1{ {π6γ οοσ]ά πού τίςο {Τοπι ὑλμεῖχ στανες απά αἱά 
ας Ὦσ {Παῖτ σοιηβο]θ, π]]οµ εἷάς που]ά {που κο ου]ά 
ΏἼπδγ ία οιτ Παπάς 1 Π6γ 5απ ας 5θε]Ίης {ο Ῥετίεοῦ θἨείχ 
ποτκῇ Ὑοι]ά πε ποῦ ταίῃοτ ]οΐῃ πιίΏ 38, εγοη 1 16 ]οά 
Βοπιθίίπθς {ο ἴπθ ταπιοτα] οἳ ἀετε[οίίοη οἱ ἴπθ πιοππεη/ς ΟΕ 
ύλεῖτ οἵη Ίαροις, ἵπ Ἰαγίησς οιῦ γοῦ πηοτο βἰχαϊσΏί1Υ πο πα 
οἱ ἀῑνίπο ΤταίἩ ᾖ 

Ἠογ ὑπίς στεαῦ πποεῖς {5 ο Ὀο αοοοπιρ]κηθά ἴπ ἀθίαι] 18 
ποῦ {ογ 11 {ο αθεπηρί {ο ἆεβπο. ΤἩΗϊ5 οπ]γ ΤΙ π]] αγ, ὑπαῦ 
16 1 ΙΟΥ Ἠοηπθςύ οοπγ]οίῖοη ἐλπαῦ {ος αΠὖ αι]ογήαίυε τθ- 
ΥΙβΙοΏ 16 αΤἴθ ποῦ γαῦ πιαίιτο, αἰίῃο 1 Βιρ]σα] Ιεατηῖηρ ος 
Ἠε]]οη]ςίῖο βολοἰαταΠΙρ, Έπειτα 18 σοοᾷ βοποἰατςΒῖρ ἴη {05 
οοπ/ίτγ, Βαρετίοτ ΡΤοῦΩΡΙΥ {ο λαοί οἱ ΠΥ πθίίοη 1η ἔῑπε ποτ], 
Ρα 16 Ίας ορτύαϊη]γ ποῦ γεῦ Όεθυ βαΠοιθηξΙγ ἀϊτεοῦεά ζο λα 
πάν οἱ {1ο Νου Τοβίαπιεηῦ ({ος οί υπο Ν. Τ', οπἱγ απι Τ πο’ 
ερεακ{πρ) 0ο τοπάθτ απΥ πηαδίοπα] αὐθοπιρί αἲ α τουϊδίοη δἴ]ος 
Ἠορεί[α] ος ]α5ήηρ]γ ΡτοβίαὈϊθ. Όταχ Ὀρευ απά πὶβοβὺ 6911186 



Χὶν ΡΕΕΕΑΟΕ ΤΟ ΤΗΕ ΕΤΒΡΤ ΕΡΙΤΙΟΝ. 

56ης {ο Το {Πς,---ἔο 6πσοιταρθ βπ]α]] Ῥαπάς οἳ βομοίατβ ἴο 
πηα]κο Ἱπάρροπάσπὲ οβοτίς οη βεραταίθ ῬοοΚα, {ο Ιπνίέθ ὕμειι 
ΠιΘΩΓΗΙΙΥ {ο {πο απᾶ οουτὺ Ἱπιρατβῖα] οχ]οαίδτι, ΑΠᾶ 80 ΡΥ 
ἰλλαῖτ νοτΥ {αἱ]ατθς ἴο Ίθατι Ῥργασθίσα] π]βάοπι, απἁ οσῦ οἳ ἐπεῖτ 
ΟΘΏΒΟΙ ὕο βεοιτθ οοαά]ιίοτς, οπἀ ὮΥ Όλμείς ρατίία] 516ο885Θ8 
{ο ψήη ουετ ἴπο Ρρτε]αάίοθά απά 11ο ραἱηραγίης. 1 Ἡ {επ 
βαο] αὐθοπιρίς ΊθΥθ {ο Ὦθ πιαάθ, απ αγ γνεγθ ὔο παθοί Μ{Π 
εποουτασειηεηΐ απά βγπηραίἩγ, 51οἩ α αὔππα]ας που]ά Ῥο ρΊτεπ 
ο Ἑϊρ]]σαἱ εἰιάϊας {λλαῦ α νου {6ύυ’ θα γου]ά εἶαρεο Ῥείοτε 
Ἐηρ]απά πιρΏύ Ὦο Ῥτονίάθἁ πι α οοπιρΏΙΥ οἱ πίδο απά 
οπηπηίησ ογα/{ςπιθη, Ιπίο Ἡ]οβθ Ἠαπάς 5Ώθ πη]σΏί Ἱορο[α]1γ 
οοπβάο Ἠετ ]ουγεὶ οἱ τηοβίῦ Ῥτεοίοιις Ῥτίσθ. ' 

Α. αἱπρ]θ γγοτά οηγ {η τερατά ἴο 6μο ἐγαηβ]αδίοι γγΏίο]ι 
οοοπιραπ]θς ἐλ]ᾳ γο]ππθ, ή 18 οκαοί]γ αἰπηῖ]ατ 1η Ῥτίποίρ]θΒ 
απᾶά οοηφύτασίίοΏ 0ο 116 {ογπιο αὐίοιωρίς,---αΔθεταρίς τααάο οὐ 
6 ὤπιο ὙΊεη {Ἡρ αιθβίοη οἱ α τονίδίοη οἱ {πο Απποτίσθά 
Ὑειείοη Πα Ῥθευ Ῥαῦ Πέ] αρϊίαίεά, 16 ]α75 πο Ῥτοδαπιρίή- 
οἳ5 οαῖπῃ {ο Ῥθ α βαπιρ]θ οἱ π]αῦ απ αιἰλοτΙ{ανε τον]δίοΏ 
οασ]Ώῦ {ο Ῥ6. Τὸ 15 οπΊγ ἰπο εΠοτί οἱ α {]1Ρίο απἀ οιτίπς 
ΤΊΘΗ, αἰπίγίης Ποπεςί]γ απά ]ασοτίοιε!γ, απά οἨ 5οπιθγΏαῦ βχοά 
Ῥτιποίρ]6ς, ἴο ΡτοβοπΏ {ο α {εν εὐαᾶοπῦς οἱ Πῖ5 οὔΏ {119 8 
νοτβῖοη {ος {ο οἶοδεί, 8, ΥΕΙΣΙΟΏ ΡοβδίΏΙγ πιογθ αοοηταίο ἴμαπ 
Όλα πἩ]ο] 16 Ῥγοίεςσθθς ο απιοπά, Υεῦ ἀεροπάίησ οπ 165 απᾶ 
οἩη {16 ο]άει Ύ ετεῖοης {ΟΥ αἲ] 1ο ]{ο απᾶ ππαττοῦΏ γη η νλ]ο] 
16 πα ὃο απϊπιαὐεά οτ απΙσκοπθά. Τ]ο πιο απά Ῥραΐης Τ 
Ῥανο Ῥεείοπαά οἩ 0Π]5 ταπβ]αίίοη ατθ οακοθεβῖνο, απά γεί 1η 
Όλο πια]οτΙῦΥ ο οοιοοῦίοης 1 {εοὶ Ίοιυ Π{έ]6 οα156 1 Ίανο {ος 
βα0ἱς[αοίῖοη. 

Τι88/1Ψ, νηΏ τοσατᾶ {ο οἱ Ἠρίβί]ες ὕΠεπαςε]νθς που Ῥδίοτα 
τς, Τὸ χθπιαῖης ΟΠΙΥ ο οοπιπιοπά ἔλαπῃ {ο πο τοπάςις πποβέ 
εατηθςύ απά ἀεγοιί αἰθεηίοῃ. ΊΤἨΘΥ ατο ἀϊδήποσι]θ]οά ὮΥ 
ΠΙΔΏΥ ῬεουΜατ]θίε5 ο{ ]άπρυαρε, απά ΤΗΥ εἰησυ]ατ]άος οἳ εχ- 
Ῥτθβαίοη, απιά ατθ αββοοϊαῦθᾶ ἰοραί]θυ ὮΥ οὖ Ἱπίετ-ἀερεπάεηορ 
οἱ ἐοιρΏύ ἐ]αῦ 19 ποΐϊοἙαΡρἰο απἆ οΠαταοίθεϊείῖο. ΤΠεγ 566πι 
α1] οοπιροβθά αἲ α ὧπηπρ π]εη πο εατίι]γ Ῥήστίπιασε οἳ ἰμο 
βτθαῦ Αροείϊο παθ ἀταπίηρ {ο 15 οο56, απά Ὑπθεη αἱ] ο 
ῬτασίΙσα]. π]βάοπα οἱ {λαῦ ποδἰε απἆ Ιογίηςσ Πεατὸ πας αρτονά 
οαΐ {ος {ο Ῥοποε[Πί οἱ Ἡϊ5 οὔ η ομ]άτθα 1Π {πο {101, απά {ο ἐς 
οάϊβοαίῖοι οἱ {πο ΟΠιτοΏ ἵπ αἱ]ασες. Όπ {1ο απθβίίοη οἱ ἐλμαῖγ 
βεπιἴηαπςβε,--- Ποιό οπθετίηςρ ροῃ Ἱηγεβίὶίραζίοις γ/Π]οὮ 
Ψου]ά Ὦο {οτείση 0ο {πο παίατο οἱ ἐπ] Οοπιπιθηίασγ, Τὸ ση]! 
ποῦ Ὀθ ΡογΏαρς Ῥτοδυπαρίαοι {ο δα ὑλαῦ α Υετγ οατοία] αἰιάγ 
οἱ ὑμαῖτ Ίαησιαρο απά ἴπχης οἱ οχρτθβδίοη Ίδβ Ἰθ[ οἨ 1 
πηῖηά α πιοδὺ Άχθά απά πηοδὺ απαἱοταῦ]θ οοπν]οδίοη ἐ]αί {ΠοΥ 
6.1ηΘ Ποπ πο οἶπθς Ἠαπά απά Ἰθατῦ (μαι {λοβο οἱ ἴμθ ρτθαί 
ΑΡοβί]ο οἱ {πο (1εη/168, απά ῑναίῦ 16 βθθιης Ἱατά {ο απάθιδύαπά 



ΡΒΕΕΑΟΕ το ΤΗΕ ΕΙΒΡΤ ἘΕΡΙΤΙΟΝ. χν 

Ἠού αοοοπιρ]ςηεά βο]ιο]ατς 1]κο Ὦο ὙΤείίο οου]ά 5ο ἀθοῖάρά]γ 
πηθ]ηζαϊη {πο οοΏἵτατγ Ὡγροίλθείς, ΤΠΙ5 οοπνἰοξίοη Ἠούγθγος 
Ῥας πθνος ρτοτεηίοἆ ππθ Ίτοπι {66ΙΥ απά Παπ]ῖγ οδ]]ίπο 
αὐθθηξίοη {ο αἱ] ἰπο ρεοιΠατίθῖες 1π ἐλοαρ]ῖβ, νγοχάς, απά 
οχρτθββίοη5 γγη]ο] οἈαταοίεείζθ ἐῑιό ἴμτοο Ἐρικί]ος, Όι{ γη]]ο]ι 
πηονοτίμε]θβα, πΏθεη νθυθὰ ἵπ οοπποχίοὮ ΙΙ δο αρο απά 
οχρετῖεησθς οἱ ὑο Βαστθὰ ΜτΙί6, απά {πο Ῥοσπ]ΐας παίατο ος 
πο ΘΙΓΟΤΑ Ἡθ 88 ΟΡΡΟΔΙΠσ, σαη οΏμ5θ ποϊίῃθυ 5ατρι5θ ΠΟΥ 
ἀιβιου]0γ. 

Τη {Πο Ῥτοδεηί ΟοπιπιεπίατΥ  απι πιαοὮ 165 ἹπάεΡίθά {ο 
ὑπ Ἰαροιτς οἳ τι Ῥτθάθοθββοτς ἔπαη 1π ο ἴππο {ΟΓΠΙΘΓ 
Ἠρίβί]ος. Το οοπιτηεηίατγ οἳ Ἠπίμετ, οχοερίέ Ίπ ἴλπο Ῥτο- 
Ίθσοπιεπα, 5 α δα {α]1ησ οϐ αἴτετ ἰπο αὖ]ο απἆ 5ομο]ατ]]]κα 
οχροβϊζοης οἱ Μαεγον. Το Ἠούίε, οπΊποσ {ο Πΐς ἁοαδίς αὈοιῦ 
ἴπο απ ]ιοτδ]ήρ, 15 οξύεΏ ρογρ]εχοά απά τιπβαδΙβ/αοίοτγ. 1 Ῥανο 
ἀατινεά Ῥεπεβί {τοπι ο οοπηπηθηίατγ οἱ ἸΓαἰείησογ, ]οὮ 
{ποισΏ εοπιεήηαί Ῥτοῆς, απά ἀεβοῖοπί ἵη ἴοτορ απά οΟπι- 
Ῥτθβείοηῦ, πΙαΥ ςΜ]] Ὃο ΠαατΏΙγ οοπιπιεηάθἁ 0ο πο βάθη, 
Το οοιηπηθηΤαΣΥ οἱ Ίμθο 16 πιαῖπΙγ βοιιπᾶά ἵπ βοπο]ατε[ήρ, Ῥαῦ 
ποῦ οπατασύετίσεά 7 απγ στεαῖ ΕπποιΏύ οί ΤΘΒΘΩΤΟΗ. Τ16 οοπι- 
πιθηζασΥ οἩ ἐ]θ βεοοπά Ἠρὶδί] ο ΤηπιούἩγ πας Ὑτ{ δη 8οπηθ 
γαατς α{ἴετ ἐλπαί ο {πο Πχαῦ, απά 18 α ποοθαδἰθ Ιπιρτογεπιεηί. 
Ίο οοπηπιεηίατίθς οἱ Μαοῖς, Μαϊμῖθς, απά Ἡογάθητεῖο]ι (ο 
ν/οτη Ἡοπενει 1 ἸΚποη γετγ Ι5ί6), ατα αδο[αἱ ἵπ οχατηρ]θΒ 
απά αΠαβίταίοης, Ῥαῦ ρειπαρς πὶ]] ἨαταΙγ απο τεοραΥγ πε 
Ίηῦοας οἱ βίεαάγ Ῥεταςα]. Βοπιείβίης 1655 ΠΙΩΥ ὃο ρα]ά οἱ 
Ῥ]αυ6 απά ἸΓερεολπείάον, Το Ὦαπϊρι οοπιπιεπίανγ οἱ Ἡρ. 
Μδ]]οτ 19 Ώτιοί απά πεπαῖο]ε, Ὀιὸ 15 πο οαίπι {ο ΥετΥ οπμσε] 
βολο]ατεΒ1ρ. 1 Παν παᾶο {ΥΓ πποτθ Ἅδθ οΓ 1ο οχἰτεπιαἰγ σοοά 
οοπιπιθη{ατγ οἱ ο ἀῑδαπριϊεμεά Ηε]επίδί, Οοταγ. Ι 15 
ψτιξθοη 1π ποάρτη (τθαῖς, ππάετ {ης βοπιεπΏαῦ οπτίοις 0ο οἱ 
Συνέκδημος Ἱερατικός (Υαἀθ-πιθοαπι Βδογαπχ), απᾶ, γΙδ ο 
οχοθρίθίοΏ οἳ {πο 5οπηθυ]ιαῦ βἱπρι]ατ Γαοῦ ὑπαῦ ΟΟΓ8Υ 866Ίη5 
οπ]γ {ο Ίανο ΚποπηΏ {πο (τθθ]ς οοπηπιθη{α{οτς {τοιβῃ {ο Πηθ- 
ἀἴππα οἱ Απ1ἱοος, ΕΠΏΟΊΞ Τ6ΓΥ οχύεηςῖνο τθβάΊηρ, απά ΡΕΠΘΓΑΙΙΥ 
, του βοαπά ]αάσπιθηῦ, 15 19 ν6τγ τοπιαγκα)Ὀ]ο λαῖ 0Βῖ5 αὖ]θ 
οοπηπιθηίασγ, ἴλοιρὴ 10 ας ΠΟΥ Ῥθοῦ πποτο ἴπαην ἤνθ-απά- 
ὑποπίγ 7θατς Ῥθίοτο μα γ/οσ]ά, βἹλου]ά Ώαγθ αἰίτασίθᾶ 5ο Πή]θ 
αὐθοπίσοη. Α5 {αγ αδ ΤΙΥ οὐὈβεγναδίοη οχίοπᾶ», 10 16 ποῦ τΤθ- 
Εοττοὰ {ο Ὦγ απγ Ἐπο]ςι οἱ {οτοῖση οοππιθηὔαίοτ, απά {ποιο 
89 ποῦ ΤΠΑΏΥ θχΡοςΙζοΏ8 οἩ ἰπ]5 ϱτοιῥ οἱ ΗρϊΣύ]65 υπαί πιοτθ 
ὕλοτοιςδΗ!]Υ άθεετνε 10. 

Τ]ο56, ση ἐμθ Ῥαΐγίςξίο οοπιηιθη{α{οἵς, ἴπο αΏ]ο Ἠοπηαπ]ςύ 
οχροβίθοσς, { αβπ]απϊ, Οογηε]ίας ἃ Τιαρίᾶς, απά Βείίας, απά ἃ 
{ουν οἴ]ιοτ ἩΤΙ{ΘΓ5 ποῦῖ]οθὰ ἴΏ {πε Ῥτείαο ῦο ἴπο Ἠρίςί]ο {ο ἐπ 



Χγὶ ΡΒΕΕΑΟΕ ΤΟ ΤΗΕ ΕΊΒΡΤ ΕΡΙΤΙΟΝ. 

«αἰαίίατο, ατθ ἴ]ιο Ῥεϊποῖρα] αὑ]οτῖθῖες Ὑη]οῖι 1 Ἀαγο αβοά ἵη 
ἴμο Ῥτθβεπύ οοπιτηθη{ασγ. 

1 ποπ οοπιπι]6 ἐς νο]απῃθ {ο ἐῑπθ τεαάετ γη(ᾗ ἴπο Ἀππιθ]θ 
Ρ{α7εΣ 0ο .ΑΙπησΠίγ ἄοά λαίῦ Ἡε πιαγ γοιοΏβαίο ο Ρ]οςς 015 
εβοτῦ {ο οκροαπά απά αΠαβίταίθ-α πιοδῦ ν]Ι{α] απά πηοβῦ οοηβο]- 
Ίηρ ῬοτΏίοη οἱ Ἠίς Ἠο]γ Ἠ]οτά; Ππὰγ Ἡο ΡρΙῦΥ ἴλο ἩθαΚΠΘΡΒ 
απά {ογρίτο {1 εττοτς οἱ Ἠ]6 βοιταηί, 

ΤΡΙΑΣ, ΜΟΝΑΣ, ᾿ΕΒΛΕΗΣΟΝ. 



ἩΡΟΣ ΤΙΜΟΟΕΒΟΝ Α. 





ΙΝΤΠΟΡΌΟΤΙΟΝ. 

ἨἩ Β ἆαῦο απᾶά ρθπεταὶ οἰγοιπιβίαποθϐ ππάος νλ]ο]ι μία απιά ἐἶιθ 

Δοσοπιραηγίπς Ερὶδ]θθ νγθτο γτ]έύεη Ίαγο Ίοηρ θε 6ο εαῦ- 
1εοῦς οἳ ἀῑδοιιθαίοα απά οοπ{ΓοΥΘΓΑΣ. 

ΑΦ οἳχ ορϊπίοα ΟΠ 6]οβο Ροίηῦδ πιιδύ Εταῦ Ῥο βἰαΐσά, 16 τπαΥ 

Ρε εαἰἆ Ῥτίοβγ.----(α) ὑλλαῦ Ὕνλει νο ἆπ]γ οοπβίάθυ ὑμαίῦ οἶοδο οοπ- 

ποχίοη η ἔποιρ]λῦ, δαΏ]θοί, οκρχθβσίοῦς, απά βἱγΙ6, π]λ]οι οκἰςίς 

Ῥεύπθετ ἐμο Επταῦ Ἡρίαῦ]θ {ο Τππποίγ απᾶ ἴ]ο οἴμευ Έντο Ῥαβίοτα] 

Ἐρϊςί]6μ, 16 βθοπ.β ἐπ {μθ Ἠἰρ]μοδὺ ἄθρτθο {ποτεα1θ]ο λαέ {θΥ οου]ά 

λαγθ Ῥθεπ οοπιροβεά αἲ Ἰπίέθετα]ς οἱ ἀἶπιο γγἰά]γ 5οραταἰ θά ἔχοτη θ8οἷι 

οὔμοτ. Ί/πθη πο {ασίμον οοπείἆθ (0) πο αἰπιοβὲ ἠπεαροεταδ]θ ἁ[ῆ- 

ου] 1π αβεῖρηῖης ΑΠΣ Ροτίοᾶ {ον ἴλα οοπιροβἰίοα οἳ ἐΠῖ ϱτοιΡρ 

οἱ Ἡρϊβί]οι {π ὑπαῦ Ῥοσίοι οἳ ὑπ ΑΡροβέ]ος Ηΐο απἆ Ίαροατς ἵπ- 

ορθά ἴπι {πο Αοἴδ; (ο) ἴμο θᾳπα]]σ βτεαῦ ος εΥοπ στεαίοτ ἀἱβοι]έγ 

ἵη Παγπιοπίσίπο ἴλθ ποῦθς οἳ ἀῑπιθ απιά Ῥ]ασ {πι ἔ]ιοσο Ἐρρίεί]ορ 

ΝΕ. Ἴοβο βρεοἰβεά {π ο Αροεί]ες Ίοππαγε ἆ5 χθοοτάθἆ ὮΥ 

δύ Τπικο; απά αάά {ο 0Πῖβ ἴῑο Ππιροτίαπύ αρβίοΙατΥ αγσαπιθηζς 

ἀθτῖνοά ἔτοπη (ὦ) ἴἶο ρεου]ίαγ απᾶά ἀετνε]ορεᾶ οματαοίεσ οἳ ἐπο ἔαΐβα 

ἔθασλοις οπά ἔα]εο ᾖοαομίης α]]ιάθά {ο ἵπ {Ἴρβθ ρίκί]ο (τ Τΐτα, 

1, 4 84.2 1γ. 1 84.1 γῖ. 3 54.7 2 Τίπη, 1, 16 βᾳ.: 1, 6 βα.; 1ν. 4: Τας 

1, τοβᾳ.; 11. 98ᾳ.), απᾶ τοπι (6) ἴπο αἀναποθά βἰαΐο οἳ Οτο] 
οπραπϊζαίίοη ν]]ο 1ι6Υ ποῦ απ]σ ἵπιρ]σ Όαῦ βρθοῖέσ (τ Τήπι. 1, 

1 8ᾳ.; γ. 35ᾳ.; ΤΠΐας 1, 5 8ᾳ.. ἡ. 1 80.), 1ῦ βθεπις Ρρ]αίπ]σ Ἱπιροββίρ]ο 

Το τείαςο αβςθηύ ἴο ἴλεο αποϊἰεπύ ἰπαάΙδίοη ἰλαῦ Βὺ Ῥααἱ πας ἑσίοο 

ἀπιρτῖροπεά αὖ ἜοπηῬ (Ἐπκοῦ. ία. Ἠοοῖ, τ. 22), απὰ {ατίλμεν ἴο 
{πο αἰπιρ]ο, τοαβοπαῦ]θ, απά Π1σΗΙ7 παύατο] ορίηίοη λαῦ ο Βϊτευ 

Ἡρϊβί]ο ο Τήπιοῦ]ιγ απᾶ ἐμο οὗλογ ὕπο Ἐρίφί]ος ση]]οῖι βὐπά ἔναρ 

οἱοβδε]γ αβεοοϊαίεά π(Ἡ 16 ατθ ἴο ὃθ αδείρηοά {ο {πο Ῥετίοά Ῥεύπθει 

έλθβθ πο Ιπιρεϊβοππαθηϐ. 



αχ ΙΝΤΗΕΟΡΤΟΤΙΟΝ. 

ΤΠ] Ῥείπρ Ῥγεπιϊπθά πε πιαΥ Ποπ 6ΧΡΙΘΕΡ ιο ορίπίοπ ἴ]αί 

ἴπο ργθβοπύ Ἡρίαίιο {ο Τπιοῦμγ πας Ὑτίθίεη Ὦγ {πο Αροβῦο 

ἑοψαγάς {ο οἶοπβο οἱ 1ο αρονο-πιαηθοπθά ρεγίοᾶ (Ρεί:Πηβ6 Α.Ρ. 

66 οἳ 67), νΏῖ]θ Ίιο να Ῥαρεῖηρ ἔἨτουρ]ι Μαοεάοπία (οἩ. Ἱ. 3), 

αΐοτ 8. Ῥτοραβ]θ ΊοιγηθΥ ο Βραΐαη (Οοπ7Ώθατο αηπᾶά Ἡογβοῃ, 

ο Ραμῖ, οἱ. Ἱ. Ῥ. 548, οἆ, 2) απᾶ α τείατΏ ὔο Ῥρλθβιας (οοπαρ. 

οἩ. Ἰ, 3), αὖ υἩῖοἩ οἳ Ἡο Ἰιαά 1ος Ἠπιοῦμγ ἵη οἶιαγσο οἳ ἴπθ 

]οραἱ Οαχοῇ, 

19 οὗ]εσί οἳ ἴλο Ἐρίεί]ο πιαγ Ῥο οἱθατ]γ Ππέεττεά ἔτοτα οἩ, ἵ. 

3 4, απά ΠΠ. τή, ἐς, Απ πιαγ Ῥο τοαρΒ]γ ἀεβπεά αξ υπο-{ο]ᾶ; Πταῦ, 

ἵο οχ]οτὺ Τπιοῦμγ ο οοιηθεταοῦ {πο ἀετε]ορίης Ἠθγεεῖθς οἳ 1ο 

ὤπιθ, απᾶ βθοοπᾶ1γ, {ο ἱπαίταοῦ Πτα {π α1] ο ρατβίου]ατς οἳ 15 

ἀπίάθς 5 οτοι5εετ απά Ἑΐ]ιορ ο ἴπο Ἱπιροτίοιὸ ΟµατοὮ οἳ Έρμεξας. 

πιο Οπής ἀρείσιῃ ἴο οοπθοηῦς οἳ ἐο Ἡρίεί]α, ν]]οῖ ατο γετγ 

νατῖοά απᾶ οοπιρτεμεηκῖνο, Ίαγτο Ῥεεη πε] «ποστ Ὦγ Ὁσ Ῥανίάρον. 

ἳο 8οοοτά ἵπ αἲ] τοβρθοῦ5 πιοςῦ {111 απά οοπιρ]εῦε]γ: 890 «Γπίγο- 

ἀωμοίύοπ, Ὑ οἱ. 1Π. ϱ. 49 5ᾳ., Ἡ]ηετθ ἴπο Βὐπάεπυ ση] αἱκο Επά α 

Ροοἆ βπππΙατΥ οἱ ὅ1θ οοπ/οηῦς οἳ πο Ἡρίί]ο, 

1π τείρτοποθ ῦο ἴ1θ φόπιύποηεθα απιὰ αι]οπίίοϐ/ οἳ ας Ἑρὶ- 

βί16, σι σλ]οι ἐῑιαῦ οἳ ὅ]ο οἴμου Ῥαβίοτα] Ἠρίσί]ος {5 Ιπίϊπιαθε]γ 

οοππθούθἁ, πο ππαγ Ὀτίοβσ τοπατ]ς, (α) ὑ]ιαῦ ἴἨετο γαξ πθγθυ ΑΠΥ 

ἀοιῬύ οπθογθαϊπεά ἵπ πο αποϊεπῦ ΟΠαχο] ἰλαῦ ἴἨοεο ἨἩρίσίίος 

γγετο ντ]τθεν ὮΥ Βὲ Ῥατ] (5606 πο ὑοβπιοπίθς ἵπ Τματάπετ απᾶ 

Τανίάκοπ), απά (ὅ) ἐἶιαί οἳ {ιο οὈ]οδίοηβ αχσθᾶᾷ ΒΥ πιοάθγπ φοερίῖ- 

οἵσπι ἴπο οπ]σ οηθ οἱ ΑΠΥ τες] Ἱπιροτίαπορ,-- ἴπο ρεου]αγ] ες ος 

Ριταβες απἀ αχρΓθβΒίοΏΒ (56ο Ἠπίμαν, Αἰπίοίωπς, Ρ. 5ο, απᾶ ἴλο 

Ηβί ἵω ΟοπγΌθατο απά Ἡοπεον, δὲ αμ, Υ οἱ. Ἱ. Ρ. 663 5ᾳ. εἆ. 2) 

ΠΙΔΥ Ῥοθ 5ο οοπιρ]εῦθ]7 τοπιονθά Τγ α ]ηβῦ οοπεϊἀεταίοη οἳ ἔ]α 

ἀαῖος οἳ ιο Ἡρίφί]ος, ἴπε Ῥοσυ]ῖας παίατο οἳ ἐ]ο εαρ]θοῦς ἁῑςοιιεςοᾶ, 

απᾶ ἴλπο ρ]αίπ δα ραύατπ μα] αοοοτάαηοθ ἵπ. αἲὶ τααῖπ ῬοϊΏῦς πηζ] {ιο 

ΑἈροβί]θᾳΏ ρεποτα] βὔγ]ο (αἀπιϊσθεά 6Υεη ὮΥ ο ει), ἐλαί το 

ἀοαδρῦ οἳ 11ο απ ΠοτοΏῖρ οαβλό που ἴο Ὀοθ οπθεγαπθά ὮΥ απ 

οα]πῃ απᾶ τθαβοπαΡ]θ οπαιίτοτ: 560 πο ΥθτΥ εἰαὈοταῦο απἁ ας 

4εἴεποῬ οἳ Ὀαγίάρου, {πέγοζμοίίοη, Ὑ οἱ. ΤΠ. Ρ. τοο 84. 



ΠΡΟΣ 

Αροβίο]]ο αἀάτθςβ 
Βπιά εα]αζαβοἨ.. 

ας. ἀπόστολος Χ. Ι.] ' απ Αγοείΐε 
ο) ΟΙγεί «εδ: 8η ΑΡοβίϊθ (ἵπ ια 

Ἠϊρ8ες αηᾶ πιογθ θβρθοία] β6ΠΒΘ, 569 
ηοίθΒ οπι ἄαἰ. 1. 1, απᾶ οπ γη. ἵν. 11), 

ψΊο ποῦ πιοχε]γ ἀθτῖγοᾶ Ἠ]8 οοπιπαή- 

βἶοἩ ἔχοπι, Ὀτῇ Ὀείοπφεᾶ το ΟἨτ]βί (663. 
Ρ98668Β.) α5 Ἠ{ς τα]η]δίθχ απᾶ βοτταηῇ; 

βθθ ποίθβ οπ Ερήι 1. 1. Τ19 189 οἳ 
Επ{8 {ογπιθ] ἀεβῖσιιαίῖοπ ἄοεβ χιοῦ 5θεπὰ 
1ηεπᾶεᾶ πιετε]γ ἴο βαρροτό ἐλο απ- 
ἐΠοτῖιγ οἳ Ταπιοίς (Ἠεγᾶεἤς,), οἵ {ο 

1ΡΙ5Σ ἃ ἀεεήπα/ίοτ οἵ {116 Ἠρίβί]θ {ου 

οἶδετβ (Ο81ν.), ος ἔοχ πο Οπητοᾶ αἲ 

Ί8χᾳο (οοπιρ. ὮΡ. Μὅ1ετ), Ὀπέ βἰππρ]σ 
ἔο ἆεβπο απᾶ πιδ]ηίθΙη ἴἨθ {χ1θ πᾶ- 
ἔπτο οἱ {πο ἄοσιππεηό. Α.Α ἐπ] ερῖςἔ]θ 

πιβΥ Ὦθ τιοβῦ παζυτα]Ισ τορατᾶρᾶ 88 

Άπ ο[[είαϊ Ιεΐδου, ἴπε Αγροβί]θ ΑΏΡΙΟ- 
Ῥτϊβία]γ ἀθβῖρηβῦος Ἠϊπαςο]ῇ Ώγ Ἡ1β βο- 

Ἰοπιπαπά οβλοία1 {111Θ: 6ο πἹρ8χθ 2 Τΐπα. 
ἆν 1 βα., Ἀπᾶ 65ρ. ΤΙ0. 1. τ Βᾳ., Φ1θτθ' 

μίς 6Θεπας ΒΠ1 ποτ 4ρρ8τθηί. Τα 
Ῥ]]επι. 1, οἩ {πο οἶποι Ἠαπᾶ, ἴπο 
ΑΡΟΡΙΊ8, 1η εκα π1β]6θ ποοοχᾶαπσθ πμ] 

{1ο πηβίατο απᾶ επθ]θοί οἱ {ιοί Ιοίΐέας, 
Βἰσ]ος ἨΙπηβοΙ{ αἰταρ]σ δέσµιος Χριστοῦ 
Ἰησοῦ; 8θ6 ποῖθβ ὑπ ἶοο. 
κατ ἐπιταγὴν Θεοῦ] ' ασοογάίπᾳ ο 
116 οοπυπιαπᾶπιεπἰ ο οἆ,' ποῦ βἵπαρΙΥ 
θα αἱνα]επέ {ο {16 ουβΡοτααΣγ διὰ θελή- 
µατος Θεοῦ (τ απᾶ 2 Οοτ. 1.τ, ΏΡΗ. ᾖ. 1, 
0ο]. 1. τ, 2 Τϊπα. Ἱ, τ; οοπαρ. Μδ11οΥ), 
Ῥαΐ ροϊπηρ πιοτθ ῬθοῖβΘΙΥ {ο {πθ 

αλ 

ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α. 

ΠΠ ἀπόστολος Χριστοῦ Ἱη- Ἱ. 
ο 3 4 - 

.. σοῦ, κατ ἐπιταγῆν Θεοῦ σωτῆρος 

πιπιρᾶ]θίθ απιθοοθᾶθη!β οἱ ἴπο Αγο- 

βε]ε”ς οα11 (119 ἐπιταγὴ παβ {1ιθ τθρα]ὁ 

οἳ ἐλο θέλημα), απᾶ ἐπας ρετααρε α] 

13018 ΒΕΥΥΙηῃ {ο επλαηοῬ ἐἶ1θ αμἑ]ογί- 

ἑαδίέος παίαχο οἳ Ἠ18 οοχηπαβαῖοη: 5θ8 
Ταδ. 1, 3, θπᾶ οοταρ. Ῥοπα. χτ]. 26, πε 
ΟΠΙ7 οἶπαν Ῥαββαρθβ πΏετο {Ἡθ ϱχ- 

Ῥτθβεῖοη 900118. σωτῆρος 
ἡμῶν] ΄οω» δαυίΐοιτ;’ ποῦ πιτθἰΣ ἵπ 
χε{ετ6ΊΟΘ {ο Ἠ[β Ρχεξετνίηρ απᾶ 5ις- 

ἑβϊη]πρ Ῥοπατ (00Π1Ρ8ΗΘ Φεὺς σωτήρ, 

Φο.) Ὀαΐ {ο Ἠίβ τεᾶεθταίηρ ]ούθ ἔτι 
Ο]γίεῖ, πιουθ ἀἰπποί]γ οχρτθββθᾶ ἵτπ 
-φαἆθ ᾳὔ, σωτῆρι ἡμῶν διὰ. Χ. (Τίεε]., 

}ιαεἶώπο,) } 90Π4Ρ. 3 ΌΟ5. Τ. το, ΏΏᾶ Βθ9 

Ὢθιββ, Τ1δοῖ. πεί. τν. ϱ, Το]. 11. 
Ῥ. 93. ΤΠϊ8 ἀθβίρηαίίοη οἳ ἄοᾶ 18 
Ῥθου]αχ {ο ἴπο Ῥαείοταὶ Ἐρίβί]εβ (τ 
τϊπα, 1, , ἴν. το, Π6. 1, ᾷ, Π, το, ΤΠ. 4), 
Τιακο 1. 47, οπᾶ «πᾶθ 25, Ὀπή οοοτβ 
ΤΙΑΗΣ ὤπιες ἵη {1ο ΤΙΧΧ, 6.0. Ῥβθ]πι 
αχῖν. 5, 158ἱ9Ἡ ΧΙΙ. 2, χἶν. 15, 21, 8]. 

{8 ρταπητηα/{]οαβ] οοππθχἰίοη πΙίἩ Θεὸς 
18 βΠρΏ{]γ ἀῑνετειβεᾶ ἵπ 11ο Ν.Τ.: ἵπ 
1 Τΐπη, {γ. 10ο σωτὴρ 18 θἀᾶθᾶ 6Ώ6Σθ- 
Εβεἰϊοα]]σ 1 {19 τε]αΜίτο οἶαιςε, Θεῳ... 
ὅς ἐστι σωτήρ; ἵη Τα] Ί.ο,, Ἰετο, 

απᾶ ὅαᾷθ 26, 19 βἰθπᾶς ἵπ βἰπαρίθ, οτ 
ψ]ιθῦ 18 ἑογπθᾷ φαγαϊλεζίο βΏροβίδ]οπ 

(Κτᾶροτ, βρταολῖ. 8 57. ϱ) ἴο Θεό:,--- 

ἀπ {119 Ἠτεῖ οἳ {πθβο ρ8ββασθς πῇἴἩ, 

Ἰη {ο ἴπο Ἰα0ΐοτ π{ἐποιί ο ατ[]ο]θ. 
Τα αἲ] {πο οἴπου ρί8ο8ς ἐν ἔοτπιν]α 16 

Β 



2 ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α. 

2 ἡμῶν καὶ Χριστοῦ ᾿]ησοῦ τῆς ἐλπίδος ἡμῶν, Τιμοθέῳ 
α Ν ” 

γνησίῳ τέκνῳ ἐν πίστει. χάριο, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ 
πατρὸς καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν. 

ὁ σωτὴρ ἡμῶν Θεός; ἴπο ἴβποι οἱ {1 
βθπίοηορ (68Ρ.1 Τπα, ἴϊ, 3, 4) ῬτοραβΙσ 

παρροβ/ίηρ {πο Ρχοπίπεηορ οἱ {16 α)Ρ- 

ῬεΗα[ίοη. ΑοοοτᾶἶΏῃ {ο Ἠτίματ, ἐχιθ 

ΑπατίΏτοια σωτὴρ ἡμῶν 18 Ί6Γθ Αη θ- 
ἀεοθῖνα] αρροβ]θίοτ αρρεπᾶρᾶ {ο Θεοῦ, 

φ]ή]ο Ίπ Τι] 1.ο. (τῷ σωτῆρί µου) 
ἴπο ατθο]ο πιατ] 1ΐ 98 8, βαὈβίηηάτο, 
Τής 19 νετγ ἀοποαα]; ἴπθ Ἄδαρο ος 
ΑίΠο τθε]ς ἵπ ΕΒἰπηῖ]ατ 03568 5ΘΕΠΙ8 
Ἡετθ οοχχθοΏ] πιαϊηία]ηθᾶ:---ᾖᾱὲ ἴπθ 
ΏβΤ4θ οἱ {Ἠθ ἄεῖιγ Ἠατο {1θ ατή]ο]ο, 

116 απρρο]]αβίοὮ Ὠ8β 1δ 81βο; 1 ἴπθ 
{οσπιεχ Ὦθ ΕπαΣΊἨΤΟΙΒ, Ρο αεμαῖῖμ 18 πο 

Ἰα0ΐἱ6χ; βεο Κτάρετ, δρταο]]. δ δο. 8. το. 

τῆς ἐλπίδος ἡμῶν] ΄ ουν Ἠογε,'---ποῦ 
1ηρτ6Ι7 ἴμο ορ/θοί οἳ 16 (Τ/9ο), 1οΥ {πο 
βπἴλος οἳ 16 (Ἐ]αὔθ), Ὀαὐ 105 τει ϱυξ- 

Βίαποθ απᾶ Γοαπᾶαβίοπα; “1π 6ο Βοἱο 
τρ]ᾶεῦ {οία αα]αβ ποβίτεο ταβοτί8,) 

Οᾳ]ν.: 5εθ Οο1. 1. 27, Χριστὸς ἐν ὑμῖν, 
ἡ ἐλπὶᾳ τῆς δόξης, απᾶ οοπιρ. ἘΡΗ. 11. 

14, αὐτὸς Ὑάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμών, 
πΊθχο (56ο ποίθβ) {πο αὐεἰταοί ϱα)εύ. 
την Ῥο ἴα]κθη 1η ϱ, ΒΕΠΕΘ 6 αα11σ {π 
Ἀπᾶ οοπιργθΏθηβίτθο. ΈΤ1θ βΒ4Π10Θ ϱΧ- 

Ῥτεββίοη οοσΆ18 1π Τρηαῦ. ἸἼασηπ. 11, 

Τταϊ]. Ιπεο0γ. βπᾶ 2. 

2. Τιμοθέῳ κ.τ.λ.] 'ἰο Τήπιοίτη! 
ππῇ! ἴγιιο ολ]. πετ 18 πο πθοθββΙ{Υ 
{ο ΒΙΡΡΙΨ χαίρειν; {οχ, 8 Μο]]ετ τίρΏ{]γ 

οὔδθττθε, ἴμο {ο]]οπίπρ πρβ] {οττας 

108117 ρατί οἳ ιο βα]αζαφίοα. 1Τὲ ἵ8 
ῶθςῖ, ἸΏ αοοοτάβΏοο ψη(Ἡ {πθ ραποίτα- 

οι βἀορὶεᾶ ἴπ πο ἔοχπαεχ ἨΡΡ., {ο 

Ῥ]8οῬ 4. Ῥετίοᾶ βῦοτ πίστει; ἴοι αἷ- 
{ποαρᾶ ἵπ Βὲ Ῥαυ])ς βα]π{μ οσα, τά 1ι 
19 οχοθρῦΊοη οἳ ἴΠ]8 Ῥβββᾶρο, 2 Τΐπι, 

Ἱν ο, ἂπᾶ ΤΙ. ἵ, 4, ἴπθ τθβυχαρῄίοη 18 

1ηβᾷ6 Ί1οΥθ αρρατθηύ Ὦγ ἴ1ο ΙΠπβοτίΙοη 
οἳ ὑμῖν αξνοτ χάρις, Υ6ΐ ἰ]ήβ ΒΡΡΘΒΤΑ {ο 
ΊΏαγθ Αχἴβθη 6ἰ{Πθς ἔγοχα {λ1θ Ρ]υχα{γ ος 
Ειεροσβοπββα]α{εᾶ (ο.ϱ. Ε ΕΙ]. Ῥ 11 οσα.) 
οἵ ἔῇιθ ρεπεσίο θχρτθββίοΏ (τῇ ἐκκλησίᾳ 

1 απᾶ 2 ΤΗΘΒΒ. Ἱ. 1, ταῖς ἐκκλησίαις 

αα].1. ο) ππᾶςι π]ησἷι 11θΥ .τε ρτουρεᾶ. 
Ἔστο ἐἶιο τοβαταρΒτο Ῥτοποῦπ ποπ]ᾶ 
9 πΏΠΘΟΘΒΒΑΣΥ. Ότ {19 ἔοττα οἱ Ρ8- 
Ἱααίοη βεθΘ ποῖθΏ οπ ἄαἴ. 1, 8, 8πᾶ 

Ερή. Ἱ, ᾱ. ἓν πίστει]! ἴπ 
(118) αἱ], «1πι πο βρΊοτο οἳ ΟΠτίςήατι 
{441Ἡ 5 ποῦ{ο 9 οοπηθοϊθᾶ πατε] πα 

γνησίῳ (8, ρταπατηβσβ]]γ αἀπη]θεῖρ]ς, 

{ποπρΏ ποῦ παίυτα] οοπηεχίοη; 8669 

πηετ, ἄγ. 8 σο. 2. Β, Ῥ. 124). ΟΥ 1ΠΘΤΕΙΥ 

ση τέκνῳ (οοπαρ. ΑΙ{.), Ὀαἳ ση] 1ο 

οοπαροιπᾶ 1ᾷθα γνησίῳ τέκνῳ. Ἐτοτγ 

ρατί οἳ {19 αρροβίΙοπα] πιεπιρος Ίας 
πας 1ΐ6 οοπαρ]εἴο βἰσπίβοβησθ: τέκνῳ 
ἀεποῦθς ἔῑο α[Γεσἑίοπαῖε (1 005. 1ν. 17, 
τέκνον ἀγαπητὸν) α8 πε] 85 ϱρϊηαα] 

(Ῥή]οπι, το) πλίατε οἳ ἐθ οοππεσίοἩ; 

γνησίῳ (ποί “ἀϊ]οοίο, Ὑπ]ρ., Ῥαῦ 
ρ ιά 

Ίμωμς [ἰταο] Βντ.; ]οϊποῦ πἩ ὄντως 

ὤν, Ῥ]Αΐο, Ῥο]έίο. ϱ. 503 Β, Απᾶ ΟΡΡ. 

10 νόθος, ΕΗΐ1ο, δοπιπ. 1. 6, Ὑοι. . 

Ῥ. 666, ο. Ματρ.) βροοϊῆθα ]ιθ σέ- 
πίπιεπεςο θπιᾶ τθαΠ{ῃ οἳ 16 (ΡΗ11. 1τ. 3), 
--τὴν ἀκριβῆ καὶ ὑπὲρ τοὺς ἄλλους 
πρὸς αὐτὸν ὁμοιότητα, ΟἨ17β.: ἐν πί- 

στει τπβσ]ϱ ἐς βρΏθτο ἴπ να] βτποῖι Αα. 
οοπηθσίοη 15 α]οπο Εθ]{ αηᾶ τοβ]ἰπεᾶ, -- 

ΙΠΟΙΘ ϱΕΠΕΤΑΙΙ7, Ὀαΐ ποί 1658 βαἰίαδ]σ 
(ο Ὑ.) εακρτεββθᾶ Ὁγ κατὰ κοινὴν 
πίστιν, Τϊ6. 1. 4. ἔλεος] Τ]ο 
Ἰηβοχῖοη οἱ ἐπίς απραἰαπίίνο ἵπ ἐηε 
Ἀροβί]θ”ς πβπβ] ἔοσπι οἳ βα]α{αβίοἩ, 

χάρις καὶ εἰρήνη, ἵ5 Ροου]ίατ {ο ἐπο 

Ἐρρ. {ο ΤἡπποίἩγ ( ΤΙ6. 1, ᾖ, ἔλεος 

[έοι, Πιαε]ιπιι] 19 ΑΡΡΥ. ποῦ βεπαἱπθ): 

Εθθ ἨΟπΘΤΟΓ 2 5οἩ. 3, πᾶ σ{πᾶρ 2. 
16 Ίοσθ ρτοῦαὈ]γ 5Θχτθβ ἴο ὑπαίνίάιιαϊ- 
{φε, πιᾶ ἴο πηβχ]ς {ηθ ἄεθρ απᾶ αἴἴοο- 
Ποπαίθ Ἰπβοτοςί οἳ ἐᾷ1ο Αροβί]ο {πι Εΐς 
οοπγοτί; καὶ τοῦτο ἀπὸ πολλῆς φιλο- 

στοργίας, ΟἨ1ΨΑ.: 860 ποίθβ οπ ΕΡρ]ι 

ἓν αν 



1.8,” 9 

1 οχΏοχύ ἴμου {ο αθίἀθ 
1] 1η Ἐρηθβυς, απά 
{ο τερτθβθ ῥθβοΏθις οἳ , 

ἸΚαθὼς παρεκάλεσά σε προσμεῖναι ἐν 3 
Ἡ ῤ , οΏιο ἀοείίπο απᾶ Ἔφέσῳ, πορευόµενος εἰς ἸΜακεδονίαν, ἵνα 

ππου]ά-Ὀϱ ἐεβοπθτβ ο 
ἐμ6 Ίαυγ: {119 Ίαπν 16 ποῦ ος ἐλθ τἱρΏέθοις, Ὀμό {ογ οροΏ εἰπποτῃ απά 
ορροπεπίς οἳ βοιπάἀ ἀοοίχίηθ, 48 ἐλθ αρἰτῖν οἳ έλθ (2οβρο] ΕΊΟΤ/Β. 

8. Ἐαθώς] Ἔυεπ ας; ᾿ ρτοίααίς, ἐο 
ΝΠΙ6Ἡ έλἈοτθ ἵπ πο οπρχθβεθᾶ αροᾶοβίβ 
(πεϊζμες αξ νου. 6, ΠΟΥ Του. 18, Ώ6πᾳ.), 

Ραΐ {ο πἨ]οὮ ἔῑιο οὐτίοις απᾶ παίυτα] 
οπθ, οὕτω καὶ νῦν παρακαλῶ (οοπαρ. 

οἩ. Ἡ, τ), οὓι 64817 Ὀθ βαρρ]]οᾶ; 6θΘ 
που, γ. 8 64. τ, Ῥ. Ρο8, πἩθτθ 
ἴμετο 16 α ροοᾶ δέ οἳ {11ο ἰπηβρίπαχΥ 
ροχθηίηρεες {π Βὲ Ῥαυῦα Ἐρρ. ΔΙ 
οἶχες ἑσρ]αηαΏίοης, πἩοίμευ Ὦ αΏ ἵπ- 
Μεχρο]αίίοη Ῥείοχθ ἵνα (11ΐα Εβοῖδο, 

Ἐταβτα,), ος. 05 απ αΏἰέχατγ οἩαησθ 
ο τοβᾶΊπῃ (προσµείνας,---Βομιθοκοπ). 
Μοἵϊγ. Ῥ. 183), 866 [οχοθᾶ απᾶ ππ- 
βαΙβ{αοἴοΥγ. παρεκάλεσα] 
1 δεδοιρ] ΑπῖἩ.: ἄκουε τὸ προσ- 
ηνέθ.. νε» οὗ γὰρ εἶπεν ἐπέταξα, οὐδὲ 

ἐκέλευσα, οὐδὲ παρήνεσα, ἀλλὰ τί; 

παρεκάλεσά σε, ΟἨΣΥΑ.; οοταρ. Ῥλή]επι, 

8, παῤῥησίαν ἔχων ἐπιτάσσειν... μᾶλλον 

παρακαλώ. Τ3θ 8Ώογθ οοπιπιεηξ 1β 
οετίαίπ]σ πού ἠπναΠᾶα{οᾶ Ὦγ ΤΙ. 1, 6 
(Παἴποτ); {οχ ἴπετο {119 πο οἳ διεταξά- 

µην π8β8 ῬτοβαδΙψ βαρροβίοᾶ Ὦτ {ο 

βροοϊβο ἰπβίχαοίίοπς ν/Ἠ]οἩ {ο]]οπ ἴμθ 
Ρεηεταί οτᾶετ. Τὸ πιβΥ ὃο ο͵βοτγεᾶ 
Ἡοπτεγθς {186 παρακαλώ 18 α ποτᾶ οἳ 

παοβῖ {γθΠἹθηΏύ οοο"στεποθ {π Βὐ Ρα] 

Ἠ)ρ., Ῥεΐαπρ πεθεᾶ παοτθ ἴπαν ΑΕ 
παρα, απᾶ πι] ναχγίτο αἸαᾶες οἳ 
απθαπ]ηρ (οοταρ. ηοίθβ οπ Ερῃ. 1ν. τ, 

τ Τ1688. ὅ. ττ), ὪΨἨθ οἱ {ο οἴπος 
ποτάς πιεηᾖ]οπεᾶ Ὦ7 ΟΗΠ178., οπ6 οΠΙΥ 
(ἐπιτάσσω) 8 αβεᾶ Ὦγ {ιο Αγροβί1ο, 
απᾶ {λαί οπ]γ οπσθ, ῬΠή]επα. 1.ο. Νο 
ππάαθ εὔχεβα ἴπθι (τεοοπιτηθπᾶρά,” 
Ῥεἴ]) ε]ιου]ᾶ Όο 11 ἵη ἑταπε]αδίου. 
προσμεῖναι] /{ο αὐίᾶρ οὐ ζῖ, εαν 
ο,’ “αἲ ΡΕΥΠΙΘΠΕΤΕΒ,᾽ Ῥεπα; οετίθἰπ]γ 

ηοῦ 1η ϱη θείο] ΒΕΠΒΘ, ΄{ο θἄποτο {ο 
α Ρα) (Ῥασ]ας),---α Ιπίεγργείαζῖοα 
{ταπαθᾶ οη]γ ἴο οὐτίαίο βαρροβθᾶ Ἠ18- 
{οτῖσα] ἄϊβλου]168: βθθ ΊΓΙΘΒΘΙΘΥ, 6ο- 

πο. Ῥ. 392. Ἴ1θ ἴθπερ ομηποί Ὦθ 
Ῥτθββοᾶ; 18 ἴῆπο 8οτ. ἰπᾷ, {6 οπ]γ πβοᾷ 
οἩ {πο ῬϊποϊρΙθ οἳ ἴπθ /ἔθπαρογαπα τὸ 
κατάλληλον᾿ (Βομασῖαν, Πεπιοδἰῇ. Ὑο]. 
ΤΠ. Ῥ. 432).---Β πβ8ρθ ποῦ α1παγε βαΓῇ- 

οἴοηί1γ ῬοτηρῬ 1Ώ πηπᾶ. ΑΠ {ναί µη 
Ῥο ααἱᾶ 16, ἔπαῦ 18 1 ρτθῬ. ΠΕ. Ἰδᾶ 
Ῥ6θν αβθᾶ (οοπηρ. Λοΐς χίτ. 22), ἰπε 
οοπῥεπιρ]α[εᾶ ἀπγαβίοι οὗ ΤΙΣαοίαγ᾽8 
βία αὖ Ἐριθεις ποι]ᾶ Ἠατο Ὦθου 
ΤΙΟΤΘ ἐθρεσἰαἰἶη πιβχ]κοᾶ. ΤΠ ἴηθ Ῥγθ- 

βεηΐ 856 πο 1ΠΤΕΙΘΊΟΘ 04. Ὦθ ΒΑ{ΕΙΥ 

ἅταππ. Οπ ἴπο 15ο οἳ 11ο 1Π{. ΡσθΒ. 

Απᾶ 909. αξἴ6Υ ἐλπίζειν, κελεύειν, παρα- 

καλεῖν κ.τ.λ., 699 Ὑίπος, 9. δ 44. 7. 6) 
Ῥ. 206, οοπιρ. ΤιοῬεοζ, ΡΙΥΥ. Ῥ. 748 
βᾳ.; Απᾶ οἩ {πθ ϱεΏοταΙ ἀἰθμποίίοα 

Ῥεύπεε {πθβο ἴεηςθς ἵω {πο 1Π8., οοἩ- 
βΠ]έ {πο ροοᾶ ποίο οἳ ΒίθΗρ8ατα οἩἳ 
Ῥ]αΐο, Ε]η/. Ῥ. 288 ο. 

πορευόµενος] “υλετι 1 ωα» ο ΠΙΗ ωαγ᾽ 

ἐαδ Ἰ αν οοἵπρ, Ἡθτατη, Τί 18 ποὺ 

Εταταπιρ{Ώσα11γ Ῥοββίθ]θ, 85 Ὠο ὙΓείίθ 
566Π18 {ο {ΠΠ8ΡΙΩΘ, {ο τοῖες {Π]6 Ῥραχ- 

Φοῖρ]θ {ο Τϊπιοῦμγ; βεο που, ἄγ. 

644. 3, Ῥ. 287. Βποἳ ρατ[οΙρῖς] ϱης- 
οο]ζ]α 88 ἔποβο οἰθᾶ Ὦγ Μαἰία., ε-. 

Ἠρ]ὴ. 11, τ8, 1ν. 2, 091. 11. τό (0αΐ βθθ 
ΜΕεγετ), απο γεν} ἀἱβε]πηί]ατ: έ]ιργο ἐ1νθ 
ἄῑρέαπος οἳ ἴλθ ρ8χῦ. ἔτοπα {πθ ποτᾶβ 

οἩ φἨ]ο] 14 18 ϱτβταχηβ/{]οβ]]Υ ἄερειι- 
ἄθπί, απᾶ ΠΠ] πιοτθ {πο οὈτίοὮβ 2Το0- 
πιίπεπσε οἳ ἴ1θ οἶβαβθ (566 ποίθβ οπ 
Ερῃ, 11, τ8) τοπᾶθτ ΒΙΟἨ 8 οοπβίτιο- 
ὥῑοι ρεσ{θοί]γ Ιη{6]ΗρίΡΙ6; Λεγε πο Βασ] 

ΥΘΒΒΟΏΒ 68Ώ ΡοββΙΡβ]7 09 πτρθᾶ; 560 6ΣΣ. 

1π πες, ἄγ. 8 69. 2, Ῥ. 605. ΤΏ619 
16 οοη{θββθᾶΙσ ρτθαί ἀἰβλοτ]6γ ἴπ Ἱνατ- 
πιοπ]σΊπρ ἐῑάς ΠἩϊβοτίοβ] ποδίορ πὶδ]ι 

ἴλλοβο οοπ{αἰπεᾶ ἵπ {Ἡθ Αοΐβ. Τη16θ 
Ώγροίλιθβθβ Ἠατο Όθθι Ρτοροβεᾶ, ἴο αἲ1 

οἳ π]]ο]ι {ους 31Θ ΤεΙΥ ΕΙΑΥΘ οφήθο- 
Ώοπβ, Πήβοτίσα] θτιᾶ εκθρεἰΙσβ]. Τ18β6 
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4 ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α. 

4 παραγγείλῃς τισὶν μὴ ἑτεροδιδασκαλεῖν μηδὲ προσέχειν 

08η ΟΠΙΥ Ὦθ ποορᾶ Ἠεθ Τ6υΥ ὨχίοβΥ. 
(α) Τὲ 11ο Ίοπγπογ Ἡετθ πηθηθίοπεᾶ Ὦο 
ἔπαί το]αῖθᾶ Λοῦς σαχ. τ, 2 (Τ19οᾶ., 
Ἠπιβοη), Ἡουγ ἵᾳ 46 ροββῖρ]θ {ο τθοοή- 
οἵ]θ ἔπθ εὐα7 οἱ Τπιοίμσ αἱ Ἐριθραβ 
ψηἴἩ {π Γαοῦ ἐῑιαῦ Βὲ Ῥαα] ἀρεραἴοπεᾶ 
Ἠϊπῃ, α Ε]λοτή πως οπ]γ Ῥδΐοχς 48 οτι 

ἄερατίιτο, νο Μαοεᾶοπία (Αοὐβσίσ. 22), 
απᾶ {ΏοποῬ {ο Οοτἰπ ιν (τ Οος. ἐν. τ7), 
απᾶ {λαοί πο ἴπγίληος Επᾶ Ἠϊπι αἱ ἐπθ 
Ἰωμΐθχ Ῥαορ (2 Όος, ᾖ. τ) πα ἴῑο 
ΑΡοβΏθ2 1Μοτρογετ, πλοι Φὺ Ῥαα] 

ἴποη 16 Έρηεεας, 1ο ορτία]π]γ οοπ- 
{θπαρ]θίοᾶ πο βροθᾶσ τοίπτα (1 Τίπη, 

η, 14), {οι 68Θ Αοΐα χἲΣ, 01, ΣΣ. 3: 

οοπχρ8χο Ἠπίλας, Εἰπ]είό. Ῥ. τβ, 14, 

Ὑπ1εβοῖασ, Ογοποῖ. Ῥ. 2099 84. (0) 1 
Βύ Ῥατ] Ῥο βαρροβεᾶ {ο Ἠατο πεπ{ 
Τπαοίηγ {οτπαχᾶ ἴο Ἐληθεις {γοτη 
Ἀομαία (ΜαΜ{Η.), Ἠατίηρ Πἰπιθε]ξ {ο 
1Π{θΠ ΠΟΠ οἱ {ο]ογίπᾳ, ος ἴμ]ᾳ Ὦε τθ- 

οοποῖ]θᾶ (η Αοΐς ασ. 4, συνείπετο͵ 

απᾶ στα {πο {οί ἐπδί σεν Βὲ Ῥαυ] 
πας πθᾶχ Ἐρηθβας, Απιᾶ πρ]ό Ἠατο 

οαχτὶθᾶ οαΐ 18 Ιπίεπδίοπ, Ἡθ κεκρίκει 
παραπλεῦσαι τὴν "Εφ. 59ο Ὑίεβε]εν, 
Ῥ. 204, Ἰ1θβίηρος, Ἠέπ]οῦ. Ρ. 37ο Εα. 

(ο) Ἐννει ὙΓιοβοἰοτ” ορΊπΊοη (6 γοποί. 
Ῥ. 313, ΟΟΠΠΡ. Ῥ. 205 84.) ἰἐῑιαί {ἐπί 
ψα5 8Ώ Ἱηχθοοτᾶθᾶ 1οῦσπεγ ἄωγίπῃ Βὲ 

Ρατ] 2-3 ΥΘΗΒ) Βἰβγ αὖ Ἐρίεβαβ, 

{ποαρ] πιοτθ χθοοποϊ]αΏ]6 σπα Ἠβίο- 

τ]οβ] ἄαία, 6θοπας Ιηοοπβἰβίοαί πΙ{έἩ {πο 
οιαταούεγ οἳ αΏ Ἐρ]βί]ο π]]οἃ ο6τ- 
ἑαϊη]σ τθοοβη]σες (α) 8 {πΠγ ἄεγε]ορεᾶ 
{οτί οἳ θττος (οοπἰταεέ ἴπο }ωΐέμτε 
εἰσελεύσονται, Αοΐῃ αχ. 29), (β) Απ 
βἄταποθά βίαΐο οἳ ΟἨασοῖ ἀἰποιρ]ίπο 

ποῦ πΏο]Ισ Ῥτοδαδ]ο αὖ ἐπία Θασ]1ος 
ἄαίθ, απᾶ {ατῖηος (Ύ) 6ἶτοῦ Ἱπβίταο- 
Π9πβ {ο Τ1πιοίἩγ {λαέ βθθπα {ο οοἩ- 
ἐταρ]αΐθ Ἠ]β σοπἐἑπιιοᾶ τθβ]ᾶρπος ϱὲ 
Ἐρηθείβ, απά απ απέπἐεγγιρίεᾶ Ῥεχ- 
ΓΟΥΠΙΒΠΟΘ οἳ Ἠἱβ ορίβοορα] ἀπᾖ]θς; 5οθ 

Ἠπίπος, Εέπ]είέ. Ρ. 17. νι 

οἈ]θοβίοπβ 8τθ ΒΟ 61876 ἐ]ιαί νο βΘΘΤΩ 

ἀυςμβθᾶ ἵπ τοπιαηᾶ (πρ ἐπίς ]οΠΣΏΕΥ 
(πα ΤΠδορΗ., ὔοατα,, Επᾶ τεοεπ{Ώ]γ 

Ἠτίλου απᾶ ὙΓίορβῖηροχ) {ο βοπηθ εππθ 
α[ίεν ἴπο ἄταί ἱπιρτῖβοπταθηύ αἲ Έοπῃο, 
απᾶ οοΏΒΘ(ἸἹΘΠ/1, δεγοπᾶ ἴλο ρετῖοᾶ 

ἀπο]αᾶεᾶ Ὁγ Βΐ Ίο ἵπ 11θ Αοΐς: 
βθθ Ῥθασβοτ, ἁππ., Ῥαμ]. Το]. 1. Ρ. 303, 
ποτίκο, Εέπ]είέ. 8 48.1, Ῥ. 396 (ο. 2), 
Ῥα]αγ, Ἠογ. Ῥαι]. οἩ. χι. 

ἵνα παραγγείλῃς] ΄ ἐλαί που παρ ]έεεί 
οοπυπιαπᾶ: Ῥπτροβθ οοπ{θπιρ]αίθά ἵτι 

{πςθ ητγίηρ οἳ Τπιοίμγ. Τ19 τετο 

Ἠετο πβδεᾷ ἆοεβ πού αρρατεπ{]σ τηατ]ς 

Ώπαί 1ζππας ἴο Ῥ9 ἄοπο ορεπῖη (Μα Ἡ.), 
δα αμἰλογαέυεῖη ; παρακαλεῖν Ῥοΐπρ 
1116 πη]]ᾶ6χ, παραγγέλλειν 118 ΒἴτοηΡος 

ποτᾶ; οοπαρ. 2 ΤΗΘΒΒ. 1Π. 12. Τπ ἴπο 

Ἠρ]βί]ε {ο Τέης ἐ1ιο Οχείαη οἩατασίου 
βπρρεβί5 πο 15ο οἱ α]] τηοχθ ἀθοιᾶεᾶ 

Ἰβηρπβρο; ϱ.9. Τ10. 1. 11, ἐπιστομίζειν, 

θχ. 13, ἐλέγχειν ἁποτόμως. 

τισ(ν] 'σογἰαίπι Ρεγοπ8,’ “απάραβᾶατη 

Τα]ᾳ.: 89 ΕΥ. 6, 1Τ. τ, Υ. τό, 24: ΣΙ. 21. 

ὙΨθ οβπποῦ βαῇ6Ι7 ἄεάποο ἔτοπα {5 

Όλλαί 11ο παπιδρεσ οἳ οσ{] {θασπετς πας 
βπια]1 (Πύλες); 6 Ιπᾶεέ. ρχοποτη ἵς 

Ίποτθ ΡτοββΡΙΥ εέφλὲῖη οοπαπαρίποτις; 

Ίο πιοῖ τωες 8 ᾳαθ]ᾳαθ οΏοβθ ἄθ πηό- 

Ῥεϊδαηῦ, Ατπαιᾶ οἱ «ιά 4; ΟΟΠΙΡ. 

μα]. 1, 12. ἑτεροδιδασκαλεῖν] 
ἔο 6 ἴεασλογτα ο) οἱ]ιεν ἀοοϊγίπε,) 

ω .. πο » 

[άοσθτο ἄἴπεδια ἄοοἰτίπας] Βσν.; δὶς 
λεγόμ., Ἠθτθ απᾶ οἳ. γἰ. 3. Ναϊου 
1Ἡθ ΕΟΣΠ1 ΤΟΥ πιθαπῖηρ οἱ ἐῖς πγοτᾶ 

Ῥτθβθεη{6 ΑΏΥ τοδ] ἀηΠου]6168. Τη ἴοστα 

19 ἵβαπα]οροις π](Ἡ ἑτεροξυγεῖν, 1097. 
τὶ, τ4, Απᾶ 18 ἐς γοτρα]σεᾶ ἀθτῖταίῖτο 

Οἱ ἑτεροδιδάσκαλος (60ΙΏΡ. καλοδιδάσκα- 
λος Τ6. Ἡ. 3) ποῦ ἑτεροδιδάσκειν, Όαξ 

ἑτεροδιδασκαλεῖν, «ἴο Ρ]7 ἔλε ἑτεροδιδ.᾽ 

Τ19 πιθαπῖπρ ἶ5 ο/πα]1γ Ροτερῖοσοις 14 
Νθ αἄλθτο {ο {μθ Ἡδιια] απᾶ οοιτθοῦ 
χηθαηῖηῃ ΟΕ ἕτερος (ΔϊβΙποῦίοη ο ᾖπιά, 
---Ώθθ ποῖθς οπ ἄα]. 1. 6): ἴΠιΒ έτερο- 



Ἱ. 4. δ 

’ 4 μύθοις καὶ γενεαλοφγίαις ἀπεράντοις, αἵτινες ζητήσεις παρ- 

διδ. πιρ]]θς 6 ἐραολῖηρ,”--ποξ ΠθοΘβΕΑ- 
αγ /π]ιαί 1 ἀοοίτιπβ]]γ Γαΐθε, που 
6ΥεΏ Β0 πηποῖ]ι 88 "π]αῦ ἵᾳ εἐγαπρς,” 
Ῥαξ επλαί ἶ5 ἄἰ[ενεπί ἐο, π]αί ἆθ- 
τἰα{θβἔτοτη («βΕΥἰροπᾶδ,᾿ Μδ1]αγ) ποαπᾶ 
ἀοοίχίης;” 5θο σἩ. τὶ. 3, πΊοιθ ἐλίς 
χηθΏπῖηρ 18 νοιγ οἰθα]γ οοπβτπιρᾶ. 

ᾷαβῇέ 86 ἴἨθ εὐαγγέλιον οἳ ἐλο (λ]8- 
ὔβτβ γαΒ ἕτερον ἔτοπν ἴ6β εβρ ϊταἰ]αδίοτι 
οἳ {αάκίος] οἱπαθπίᾳβ, βο Ίθιθ {1ο δι- 

δασκαλία 388 ἑτέρα ἴτοπα 158 οοπιτηῖχ- 
ἔαχθ νη(Ἡ Αη υπεᾶ σῖηρ (τος. 4), ταῖ 

(σεν. ϐ), απά πποτοίᾶ (σετ. το) 1θοβο- 
ρα οἳ αἰπο]αχ]γ δεπῇβ]ι οτἱρίπαίοι. 
1ὲ πΙἩ εηπβ Ῥο βθθΏ ἐπαέ, πμ ΟἨΥΥΑ., 
ΤΗροᾶ., απᾶ ἴπο οἶτει ἄχθεῖς οοἵή- 
ΠΙΘΏΙΑΔΟΥΒ, πο τορατᾶ ἴπθ 6του π/Ἡ]οἩ 

Βύ Ῥαπ] 18 Ἡετο οοπᾶθπιπίΏβ, ποῦ βΟ 

1ΠΠΟἨ 88 α βοὐ]θᾶ ἴοτπα οἳ Ἠθτθα, 
Ῥτο-Ματοϊοπ]{ο ΟΥ οὐμεγγήβθ, 88 8 Ῥτο- 

Ώ {168 απιᾶ αἄδλάοαΕ ἑθβοβίτρ ψἩίοἩ, 
ατϊβίης ἔτοπη φοπἱαἩ (οοπαρ. ΤΗ. 1. τη), 
Ῥοσμβρς Οδ0Ρ8Ηβίίο ΒΟΠΣΟΘΑ, π8β 81ὔει- 

ψατᾶς απ αβ]αθηί οἳ ἴπε Ιαΐθγ αιᾶ πιοτθ 
ἀεβπ]ίο ποβμοίἝπι; 80 θβρθοίαΙ]γ 
Ὑρβίπρον, Επ]είὲ. 8 4, Ῥ.212, Ἠ πἴἩου, 
Βόπ]οίδ. Ῥ. ϕτ, απᾶ (Πτι {αχ) Βοβ]είου- 
πιασἸος, ἄδεν τ Τίπι. ρ. 83 Βᾳ. 

4. προσέχειν]΄ σέυε Ἰερά ἐο, Ααἲα., 

8. εΠοίίοας ἰχαπε]αίοι; 8ο Π0. 1. 

14. 3ἼΠθ γειὈ προσέχει ἄοθβ ποῦ 
ἄπιρ]γ ΄ Βᾶεπι αἀλμῖροχθ’ (Ἠοίητ.), απᾶ 

18 ορτίαἶπ]γσ πού ΑΥΠΟΠΥΥΠΟΠΒ πΙ(Ώ πι- 

στεύειν (Κ168Β, Οὔ8. Ῥ. 294), εἶϊλποι 
Ἡετθ ΟΥ ϱἰδοπΊετο (Αοἰς ν, 6, τ, 

αγ. 14, 81.) Ῥαῦ περ] ΙπᾶΙοβίθβ 8 

ρτίοχ απᾶ Ῥτεραταίοσγ 8οὔ, απᾶ (5, 88 
15 πεχθ, Α, Ώθαπ ὕθγτω Ῥθύπγθεη ἀκούειων 
ΑπΠᾶ πιστεύειν ; οοπαρ. Ρο]γῦ. Ἠίεί. τν. 
84. 6, διακούσαντες οὐδὲν προσέσχον, 
ήοβορῃ. Βεἶζ. «7. νι. δ. 3, οὔτε προσ- 
εἶχον οὔτε ἐπίστευον. ΤΠθ ΕΣ8ΊΙΡΙΘΒ 

βἀᾶάπορᾶ Ὦγ Ἐτουθ απᾶ Ῥαρλο] (0208, 
Το]. 11. Ῥ. 112) οπΙγ β61Υθ {ο οοπΏττα 
119 αἰτ]οῦ Ιπ{οτρτοἰα{Ίοι. ΤΗθ οβΠΟΗ 
οἳ ΤΠοΟΠΙ. Μαρ., "προσέχω σοι τὸν νοῦν 

κάλλιον ἢ ' προσέχω σοι’ µόνον, 18 βὐππι- 
ἅρπί]γ ἀἱαρτοτθᾶ Ὦγ Ἠϊβ οοπατηθη{Β- 
ἰοχβ; 699 Ρ. 749, εᾱ. Ῥοιπατᾶ. 
µύθοις καὶ γενεαλογ. ἀπεράντ.] '/αὐΐεε 
απᾶ επᾶ]θθ ϱεπεα]οφίθθΒ. 15 18 ΥαιΥ 
ἀοποαα] νλεί]οτ {ο Ῥορα]αν ταῖγ- 
Έπος οἳ ἔπεβο ἔθγπ]β {ο ἴπο αρϊτΙἔτια] 

1ΙΥίἨς απιᾶ οπιβηβ/{ἱοηβ οἱ ἀποββϊοίεπι 

(Τοτυ]]. Ταΐεπι. 3, ἆε Ῥγώδον. 38, 

Ίοῦ, ων. [Ῥτα.], τοῦ., Ἡβπνπι,, 

8ηᾶ ΙΙΟΡΒΡ ΥΩΗΟἄΘΥὨ ΟΟΠΙΠΙΕΠΙΔΤΟΙΒ) 68Ώ 

νο {αγ]γ βαβίαἰπεᾶ, Τ3θ οπΙγ ὕπο 

Ῥ8βδαρθς ἐλαῦ {Ἡτοι αγ τθ8] Πρ]ί οα 

ἴρ πιεαηίηρ οἳ {]ιθβο ἔθεπιβ χο ΤΙ{. 1. 

14, 1, ϱ. 1π ἴπθ ἔοτπιοχ οἳ ἴλθβε ἴ]ιο 

μῦθοι 419 ἀθβπθᾶ Ας Ἰουδαϊκοί, ἵπ ἴπθ 

1Α{ΐ6Υ {ης γενεαλογίαι 816 οοπηθοῖεᾶ 
ψΙ{Ἡ µάχαι νοµικαί ; ἵπ Ῥοίμ 68868 {116 

ἔλρ ποτᾶβ Ἠατο {ποσο ϱ «)ειυέθ]ν τεῖετ- 
6ηΠ06. ΤἨΘ β8πιθ πηπεύ Το]ᾶ ἴπ {ἐ]ο 
Ῥτθβοπ{ 9856; οχ {1ο 6ιτοχΏ ἄεβοη]ρεᾶ 

1η {ο ἴπτο ΕΡΡ. 81ο Ρ81ΡΔΡΙΨ {οο βἰπιῖ- 
185 {ο ταθ]κο 1{ αὖ 811 ρτοΡαδ]ο ἴπαῦ ἴμθ 

ἴθεταβ ἵΏ πγἩΙοἩ {Ίι6Υ 8χθ Ώθτθ α]αᾶεᾶ 

1ο Ἀβγο αἩγ οἴτει ἴπαη ϐ ο εωίε]ι τε- 
{6{ΘηΟ8 ΒΙΒΟ; 50ο ΟΠ:γ8., Τηθοᾶ., αἰ., 
οοπηΡρ. Ι1ρηβῦ. Μαρπ. 8: 5εθ 65Ρ. Ἰ16- 

ΠΡΟΣ, Εὐπίαὲ. Ὦ. 211 β4., Νθδηᾶετ, 

Ρἰαπήπῃ, Ὑο]. ι. Ρ. 242 (εᾶ. Βομπ). 
Έοτ α ἄβοαββίοι οἳ ἴ1θ ΥβΣΙΟΠΒ 16- 
186Τ6ΠΟΘΕ Όλαῦ Ὠβτο Ὄθεν αβεὶρηθᾶ {ο 

γενεαλ. ἵπ. ἴπθ Ῥγθβοπί Ῥββεβρο Εθθ χο 

ποῦθ οἱ Ώ9 ἸΓείίθ ἐταπε]αδεᾶ Ὦγ Αμονά 

ἀπῖου. ΤΊπβ ἔλετ μῖθοι πῖ]] πιοβί Ῥτο- 
Ῥα81γ Ῥο, τιοί βρεοίΒσβΙ1Υ τὰ παράσηµα 

δόγµατα (ΟΗ17Α.) που 8 εαρΡ]επιθη(αχΥ 
ἑρμηνεία, 8 δευτέρωσις (Τπεοᾶ.), δα 
ΡοηθτδΗγ, Βαὐρίηίσα] {9ρ]θς αᾶ ἑαὐτ- 

οα{1οπβ π]θί]ου ἵπ Ἠήβίοτγοχ ἄοοίτίηο. 

Αραΐτ γενεαλογίαι πιἩ Ὦθ ' ροΏεΒ]ο- 
ϱἵ6β ᾿ ἵπ {πο Ώ{ορετ 56ΏΡΘ, ση ζῖι γγ]ο 

Ἄοψετες (ἴπεβο ψη]άει; ερθοα]αίίοπβ 
ψθτθ Υθ6ιΥ ῬτοβββΙγ οοπιΏ]πθᾶ, απᾶ {ο 
ψ]ήοῖι απ αἱ]οσοτῖοι] Ἱπθοχρτείαδίοη 
ΙΙΑΥ Ἠβτο Ώθεη τεσ]ατ]γ αβεὶρηεᾶ; 

οοπιρ. Ώᾶμπο, Φιᾷ, . Κγέ, [ος 1993, 
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6 έχουσιν μᾶλλον ἡ οἶκονομίαν Θεοῦ τὴν ἐν πίστει τὸ δὲ 

Ρ. 1908. 1 ἵ6 ουτίοτς ἐ]ιαῦ Ῥο]γρίαβ 
παρ Ρο] ἔσττης ἵη αἰπα]]βτ]γ οἱοβθ οοΠ- 
πρχίοῦ, Η{εῦ. 15. 2. 1. 

ἀπεράντοις] “επᾶ]εε, «ἐπιογπιίπαῦϊς,᾽ 
ἑαπίθας Επῖς που ϱβῦ, Βσν.. πεδίον 
ἀπέραντον, Ἐϊπᾶ. Νε. τι, 38 [65] 
8Ο 4 Μποο. 1, ϱ, ἀπέραντον γῆν, απᾶ 
7οῦ ασστί. 26, ἀριθμὸς...ἀπέραντος. 
16 ἆοθι ποῦ βθ6ΙΏ ΠΘΟΘΕΒΒΊΥ {ο Δᾶορί 

οἴίλου 1116 εἰ]ήοβ] (ἀτελείωτον ἨθΘΕο., 
6πσσα, ϱ) ΟΥ ΙοβίςσΒ] (λόγοι ἀπέραντοι 

ΟΡ). {0 λόγοι περαντικοί, Ὀῖομ. 1ιαετί. 
στ. 8) τρβπίηρ οἱ {ή ποτᾶ. Τ1θ 
Εθηοεα]ορῖθς ππετθ γῃσαθ, ταπαβ] πρ, ἵη- 

{θγπήπαβ]ο; 1ὐ ἵγΑΒ 8η ἄμετροε καὶ ἀπέρ. 

διήγησις (Ρ141ο, ἄε Ατα]ν, ἃ 9, Τοἱ. τι, 

Ρ. 4, θὰ. ΜΑπρογ) ἔπαί ]ιαᾶ πο παντα] 
ΟΥ ΠΘΟΘΒΒΑΙΠ οοπο]πβῖοι; οοππρ. Ῥο]σζ. 

Π{8ἱ, 1. 67. 8, πλθτο {1ο Εἰπαρ]θ 86ηΏβ6 
Ώρροατς αἰπι]ρχ]γ ταθἰη{αἰπεᾶ. 
αἴτινες] ' ἐπαεπαιο]ι αξ 1λεψ, "εεεῖπρ 

λεν; εσρΙαπβίοιγ 5ο οἳ ὅστις, 588 
ηοίθβ οη αἰ. ἵν. 24. 

ζητήσεις] «φιερίίοπε;’ εἶιου επρ]θο- 
Ώναῖγ, 'ἀἱρραίπρε, Αοΐς αγ. α(Τἱ8ε].): 

ΟΥ 1ΟΥΘ Ῥτοραβίσ, ἵπ απ οὐ]εοβτο 
Β6Π56, ΄ ᾳπθβ/ίοηβ οξ οοΏἴσΟΥΘΙΑΥ,᾽ ΄6π- 

ατῖθβ,᾽ οβερηδα]]γ ορροβθᾶ {ο {451 

(Οπ15ψᾳ., Τηθοᾶ.), ππᾶ οἳ ἩἨ]ο]ι ἔρεις 
Ἀπᾶ µάχαι 819 ἴμθ πβίπταΙ απᾶ βροοῖ- 

Ώθᾷ τεδιῖέε; 9θθ οἷι. γἱ. 4, 2 Τΐτη, Ἡ, 
28, ΤΙ6. Η1, ϱ. οἰκονομίαν 
Θεοῦ] 4οά ἀἰερεπεαξίον, πο ' οᾱ]- 
Εγίηρ,᾽ Ἡαρ]λαὶ, Ἡοἱξ,---ᾱ, ἐταπε]α{]οη 

ΨΗΙο1ὶ οἰκονομία οΒηποῦ Ὦθ8Χ; 5εθ Ῥο- 

1). Η{εῖ. τν. 65. τ (οἴθεᾶ ὃν Ἡαρπε]), 
Ψ/ιθυθ ἴ1ιθ Ῥτορετ ἐχαπβ]α{ῖοπ 18 «6ΣΕ6- 

οπ{ῖο ἱπβ μα; οπᾶ οοπαρ. βομποϊρ]ι. 

19. Ροϊψὺ. Β.Υ. 3119 οφασὶ πιθδπ]ηρ 
οἳ {1ο ἴετπα ἵς Ἱοποτοι ἁοαοα]. ΤΕ 
οἰκονομία Ὀθοσχρ]αϊπθᾶ εμΏ/εοδνεῖη, «ἐῑιθ 

βοπατάρΠΏ!ρ;᾽ βοΐ]. «ᾖ1θ οχθχαϊβίτπᾳ οἳ 
πρ βἰθπγατᾶβΏῖρ᾽ (0οπγΡ. απᾶ ἨομΒ.), 
ετλς ἄἱβοπαχρο οἳ {ιο ἐαπο[ίοΏβ οἳ απ 
οἰκονόμος Θεοῦ ᾽ (’ Εοίατα ποῦ ββίτη, 

Ἠθηᾳ.; 6ΟΠ1Ρ. 1 095. ἰσ. τ7, ἱν. 1), ἔἶιθ 

ππο οξ παρέχειν πηπδέ Ῥο πεπρτηαᾶς, 

6.6. Ἰπνοἱνο πο ἄϊβοχοηῦ πθαπ/πρβ 

(190616, Ρτοπιογετθ/), απ]6ςς ζητήσεις 

ο 8ἶδο οσρ]α]τθᾶ αοἰϊγαΙγ, ἵω πλῖοα 

0856 παρέχειν ΨΙΙ1 Ώαγο 2 βἶηρ]θ ταθΒπι- 
πρ, Όαέ έλα τοτγ ααεεώοπαδΙθ οης, 

ερτοπιοτατο. Τ ΊοπθΥεΓ οἰκογομία 

Θεοῦ Όε ἑακεπ οὗ /εοδίυ εἶ απιᾶ ρβββῖτεϊγ 
(6ΟἨ1γΑ.), ἔἶιο / ἄἱερεπδαβίοη οἳ ἀοᾶ ” 
(6εἩ. οἳ {ιο οηἱρίπ ον αιί]οΥ; ΟΟΤΙΡ. 
ποίθβοηι Τ1ε88. 1. 6), {.6. '1ϊθ βοἸιεπ1θ 
οἱ βα]γαξίοη ἀθεὶσποᾶ Ὦγ ἄοᾶ, απᾶ 
Ῥτοσ]α]πιοᾶ Ὦγ ἨΗ1ΒΑροβί]ες, πΙ(1 οπ]γ 

8, τοπιοίθ τοΐοτεποθ {ο 116 οἶκος Θεοῦ 
(59 ποῖθς οπ Εγή. 1. 19), ἐχθ παθαπῖηρ 
οἳ ζητ. ΕΠᾶ οἶκον. πι] Ῥο ταοτθ Ἰ]ορί- 

οβΙΙ7 αγτωτηείπΙοβ], Απᾶ παρέχειν 081 

χοὐαίτ 118 αἰπαρ]θ Β6Π5ο 'Ῥγεῦετο :’ {16 
{0165 απᾶ ρεποα]ορῖες εαρρΗθᾶ ᾳποξ- 

Ποπ οἳ 8. οοπἰχοτονείαἱ παίατο, Ῥαἳ 

ποῦ {ο θ586τιοθ απᾶ Ῥυϊποῖρ]θς οἳ έθ 

ἄϊπιπο ἄἹδρεπβαίοἨ. τὴν ἐν 
πίστει] “υ]ίο]ι ἐς ἐπ Γαἴε] : ” ἑατίποτ 
ἀοβπ]δίοη οἳ ἴλθ πβίπτε οἳ ἔο οἶκο- 

νοµία ὮΥ 8 βρεοἰβοαέίοι οἳ ἴχο «Ρ]ιεγε 
οἳ 158 αοὐῖοἨ,----ἕ{βί811, ποῦ  ᾳπθββΙο- 

ηρ αρῖτίτ,-----ἵλας ταβ] πρ ἐπθ οοπἱταςὲ 
ψηζ]ι ζητήσεις ΠΟΥ ΟΊθῃχ θπᾶ οπορΏα[ίο. 
Τη εαβίοτ τομᾶίηρ8 οἰκοδομίαν ({οππᾶ 

ου]5 ἵη Ὦ5) ος οἰκοδομήν (1 Ττθι. τ, 1), 

ΊποπρΏ ΑΡΡΥ. Εαρροτίθᾶ ΤὮγ βοτοτα] 

στ. (Φάἱβοαίίοπεπι, α]ᾳ., Οἰβτοπι., 

αοἴμ., Βγτ., 8ἰ.), οπηχοῦ Ῥροββῖρ]σ Ὦο 

ΒαβίηΙπθᾶ αραἰπθῦ ο απἰλοσίέσ οἳ αἲ 
ἴπθ οἴπου αποῖθὶ ΜΡΒ., απᾶ 816 Ὦτο- 

ΡαδἱΨ οπ]γ ἄπθ ἴο 6ιχοπεοι ἐτβηρβοχὶρ- 
ὤοα, ὃ απᾶ ν Ὀαΐπρ οοπ{αβθᾶ, Ἠοπτ 

οαπ Ἑ]οοποξ. (ο. ϱ) βἀάπος {1ο Λ]εΣ. 

ΜΒ. ἵπ Ίτουτ οἳ οἰκοδομίαν, απιᾶ (εκ- 
ορρί ἴχοπα α Τιαύ. ἔταπα],) αββοτί {θέ 
ΟἨ1γΒ, απᾶ Τηθοᾶ, π6υθ ποῦ ΑΏχθ οἳ 
Α3Υ οἶμετ τοβᾶίπρὸ ΤΊΘΒθ 91θ ϱτβτο 
ΘΙΣΟΙΒ. 

δ.. τὸ δὲ τέλος κ. τ.λ.] / μὲ (πού 
ποπ, Απίμ., ΟοπγΡ.) ές επᾶ (αἶπι) 
ο) 1λε οοπιπιαπᾶπιεπὲ, ἃο.:;’  ο0Ἡ- 



1. 

τέλος τῆς παραγγελίας ἐστὶν 

ὑταρθίεᾶ δἰαἰοπιοηῦ οἳ ἴπο ραχροβθ απᾶ 

αἶτα οΓδουπιᾶ ρεβο(ἰοβ] ἐοδολίπρ. Τηοτοθ 
οπρλῦ ποῦ ἴο Ὦ6 Ἠθιθ ΑΠΥ πιθτ]τς ο 

Ῥατοπ{λεαῖς (ΤὶεἙὂ., Τιασ]π.), 88 λλθ 

Υ6χβθ ἆοθβ πού οοπἹπηθησς α ηθυ: ἔταῖπ 

οἳ ἐποαρ]ή, Όαἳ βἴαπᾶς ἴη αἰπιρ]θ απῖ]- 
ὑπείίοα] το]αίῖοι (δὲ) {ο τογ. 4, {ουτῃ- 
1ηρ αἲ {Ἠθ βΑΊηΘ τιπθ Απ Θ887 απᾶ 
ηβίατα] ἠγΦΠΘΙΦΙΟἨ {ο Υογ. 6 ϱα., ππθτθ 

ὢμθ 6ΙΤΟΥΘ οἳ {πο Τ9ἱ66 {θαο]θτβ 818 

1ΠΟΥΘ ραχ(Ιου]ατ]γ ϱροοἰΠθᾶ. έλος 18 
{ιβ πού ἴΠθ συμπλήρωμα (0Ἠ1γε.; 

6ΟΠ1Ρ. Ώοπη. χΗ1, το), 1119 ΄ ρα]πιατίυτη, 

Ῥτοοῖρυ πι ̓ (Βομορίέρ.), ος ὑλπθ «δι ) 
( ἀῑς Ἠααρίεαπιως;᾽ Π4{ἨΘ1),---ΠΙΘΑΠ- 
πρβ βο8τοθ]Υ Ιεσίοδ]]γ ἰεπαβίθ,--Όαῦ 

ἴἨο /αἴπι) (ΒΏεσα, Ἠθπηπη, 2), 85 ἵΠ {1θ 
ακρτεβείοη ποοθεᾶ Ὦγ Ο117Β., τέλος 
ἰατρικῆς ὑγιεία; 366 Ῥοτα. ΣΧ. 4, απᾶ 

ΟµἨπγα. πι Ἴοο.,--πθτθ Ίοπενοι ἴ1θ 

πιθαπ]πρ ἆοθι ποῦ Βεθπα 64114117 ο6ἵ- 

αΐπ, Τ1ο ἄἰβήποίίοη οἱ Οβββίαη (οἱ[οᾶ 
ϱγ. οπβΗπΙααί) Ῥεύπεεη σκοπός, «1ᾷ 
ααοᾶ ατίβοθΗ βρθοίατο 5ο]οπῖ, απᾶ 

τέλος, «ᾳποᾶ οχρεβίατ αΌ ατῖο, 1 ποῦ 

Σα] βαάβ[βοίουγ. ἡ παραγγελία 
1βπιοῦ {119 ΄Ίεχ ΜοβαῖοἙ ᾽ (’ Ἠ]ο ρχο 666 
»..Ρ8ΣΒ Ῥτο {οίο,’ Ο81Υ.), πος 6Τ6Ἠ ἴ]ιθ 
έ]αα Ἐναηρε]ίοΒ ᾿ (ΟοἵΗ. ϱ Τι8Ρ.), Ῥοῦὰ 

οἱ πλἩῖο] ΠΙΕΆΊΙΠΡΑΒ 818 ΠΟΤΟ {πο]ωδέυε 

{απ {πθ οοπῦοσί β6ΘΙ18 {ο τθἸ1τθ, ΟΣ 

ἴλθ πβαρο Οἱ παραγγέλια η {πο Ν.Τ. 

(οἩ. 1. 18, Λοΐα ν. 28, ΧγΙ. 24, 1 ΤΗ68Β. 
1ν, 9) π] ατα οἳ. Οµη {ο οἴμες 
Ἰαπᾶ, ο Τ6ί6Σ παραγγ. ΒΙΤΠΑΡΙΥ {ο ἴ1θ 

Ῥτεσθάίπᾳ παραγγείλῃς (ΤΊΘΟΡΗ., ἐὰν 
παραγγέλλής μὴ ἑτεροδιδασκαλεῖν, τοῦτο 

κατορθώσεις τὴν ἀγάπην) ΒΘΠΙ8 ἴοο 
ΏΘΙΤΟΦ Απᾶ εχεῖμδίνε, Ἰπαΐ 1δ παβ 
βιιρροςἰοᾶ Ὦγ ἴῑιθ τειὸ {ας ρτθοθᾶῖπα 
18 ποῦ ἱπιρτορββ]θ; ἐῑιαῦ 1ν Ἡαβ Ἡοτ- 

ετετ 8 {ατί]ιθγ χθίθγθποθ {ο ἄοοίτίπο ἵπ 

Αα, ργεοερίέυε Σοττα βΘΠΘΙΒΙΙ7,---' Ῥεποίῖ- 
ομ] {θμοήτρ᾽ (09 Ἡγ.), βθεπια χειήτεᾶ 
Ἠγ {πο οοηβεσέ, απᾶ οοπβσπιθᾶ Ὦ7 {8 
ΤΘΟΠΊΥ6ΠΟΘ οἱ ἴπο γετο {η {πῖς Ἡρ.; 

5. 

ἀγάπη ἐκ καθαρᾶς καρδίας 

οοπ1ρ. οἩ, ἵν. ατ, Τ. 7, ἱ, τῇ, 17. 
ἀγάπη] “ἴουες ἴἶιθ ζητήσεις 6πβεῖ- 
ἄθτοᾶ µάχας, 2 ΤάΠι. 1, 33. Τ19 1019 
ΊἈθτθ πιεπ{Ιοηθᾶ 16 οἱθατ]γ ]ογο ὔο Τθη 
(ἤ ἐκ διαθέσεως καὶ τοῦ συναλγεῖν συν- 
σταµένη, ΤΠΘορΏ.) ποῦ 1919 {ο ἄοᾶ 
αηπᾶ ππεα (ΜΑ ΜἩ,): «παπα ἆθ οµτ]- 
ἰ9ΐ6 Πὐ πιρηβο ἵπ Βοηρίατᾶ, δώρῦις 
Ἀἆ βοοαπᾶαπα ταρΌτατη τοβτ]ηρίθασ 

Οᾳἰν.: 590 68Ρ. Ὀρίθςϊ, 1με]νγῦ. 11. 1. 4» 
Ῥ. 242. ἐκ καθαρᾶς καρδίας] 
ἑομὲ οὗ, επιαπαἑίπφ Πγοπι, α ριιτο Ἱιεαγί;᾽ 

ἐκ πα 198 πεις] απᾶ Ῥορες 19:66 

(που, αγ. δ 47. Ὁ, Ῥ. 228) Ροϊηης 
{ο απᾶ πιατκίηρ {πο ἑπωατᾶ σεαί οἳ 

ἴπο ἀγάπη: οοπρ. κο σ. 27, 1 Ρεῦ. 

1.52. ΤΗθ καρδία, Ώτοβοι]γ ἐπ (ἴπιβ- 

Εἴπατγ) βεαῖ οἱ πο ψυχή (0168. Ογ8ο, 
Ῥ. 158), ΔΡΡΘΒΣΒ Τ6Υ7 οοπιπιοπ]γ αβθᾶ 

1π Θοπρίατο (11 ελα Ηεύτεπ 339) το 
ἀεποίθ ο ψυχἠ 1Ἠ 168 ασὔΒτε ββρεοῖΒ 
( αααίθπις βεπ1ὁ οὐ ααῖύατ οὗ πιοτείαγ 

ἄαοο βρ]τ]έα το ομτηθ,’ ΟΙ6Η. ἐδ.), Εππᾶ 

ΠΙΒΥ ὃθ τορατᾶςᾶ 8 ἴῑθ ορπ{χθ ΡοίἉ οἳ 

1119 {εεΠπρς απά θπιοὔίοης (4οἳπ χνὶ.6, 
Ῥοτη, {Σ. 2, 81.) οπᾶ οἳ ἴλο ἐποπρ]Ώίβ 
απᾶ Ἱπιαριπαίίοηβ (ΜαΛίΗ. Ικ. 4, ΧΤ. 
το, 1 095. τν. δ, 81.), ἔποαρᾶ ἴπ ἴπθ 

1α0ΐ6Υ ο856 Τηοτο αβα]]γ νη(Ἡ ἐῑιο 5Βο- 
οἰθίθᾶ Ἰάεας οἱ αοἰϊτΙγ απᾶ Ῥταοίῖοα] 
ΒΡΡΗΟΒΙΟΠ; 5θθ Βθοι, ΕΒ40]. δεεῖεπῖ. 

111. 24. 3, Ῥ. 94 8ᾳ., θπᾶ 98Ρ. χο σοοᾶ 
οοἱ]θοβίοη οἳ οχΣ. ἵπ Τ6Ἡἡρβοα, Β01. 

Σεψο]οῖ. 1. 12, Ῥ. 204. 

συνείδησις ἀγαθὴ Ἠθιθ απᾶ ταγ, 19 
(οοταρ. 1 Ῥοῦ. 11. 16: καλὴ Ἠεῦ. αἰὰ, 

18: καθαρὰ τ Τη. 11. ϱ, 2 Τΐπη. Ἡ, 3) 
18 οοπηθοθᾶ πἩ πίστις 88 11ο ἴταε 
ῬτϊηοϊρΙθ οἳ. Ὑήο]ι 159 οχἰσίοποθ ἄθ- 

Ῥοπᾶ8. Ἐβί(α,-- πίστις ἀνυπόκριτος, 
{ποαρ] ]8ί Ίπ {πο επππιθτα[ίοη, 18 

χθα]1γ Βταῦ 1η ροϊπί οἱ οἨἱρίη. 15 τεπ- 
ἄστα ἴπο Ἰθαχέ ρᾳ1θ (Αοΐς χτ. ϱ), ππᾶ 
Ἰη βο ἄοίΐπρ τοπάθτβ ἴ1θ {οπηθεῖγ οτὶ] 
οοπβοἴεΏοθ ἀγαθή. ΊΤππ8 οοπιβῖἀρτρᾶ, 

συνείδησις ἆγ. ποτ]ά ΒεΘΤὰ {ο Ὀθ, τοῦ 
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6 καὶ συνειδήσεως ἀγαθῆς καὶ πίστεως ἀνυποκρίτου, ὧν τινες 

η ἁ ’ 

7 ἀστοχήσαντες ἐξετράπησαν εἷς µαταιολογίαν, θέλοντεν 

ἴπθ απἱἰεορᾶεπὲ οἳ ἴλπθ καθαρὰ Καρδία 
(ΒΠαπιπι.), οπᾶ οθτζαΙη]γ πού 1άἀρη οσα] 

ψη(Ἡι 16 (Οοτη, 8 Ταρ., οοπυρ. 081.), 

Ραῇ 196 σοπδοφιιεηὲ; ' οοηβοϊθηξία Ῥοτν 
η] ΕΙ] ο]1ιιᾶ οξὲ 4παπα βοϊεπθία οὗ ἐοβί]- 

πηοπήπτα Εηίτηςρ ο ἠγπιαθίς 59 ρυτο οἳ 

Ραποίθ τῖνοτθ,᾽᾿ Μετιοο]. ΑΡ. Ῥο]. ΥΠ. ; 
ΘΟΙΠΡΒΣΘ ΡΘΕΣΡΟΣ, 6γεεᾶ, Ατι 11. Το]. 

1. Ῥ. 347 (εᾶ. Βυχίοπ). Οµ {πρ οχκαοῦ 
πηθρπήηρ οἱ συνείδησις Βθ0 ΒΑΠἄΘΙΡΟΗ, 
ἆο Ο)]. ζοπεο, 1, { Β4., οἱ. 1. Ῥ. 3 

(0. Φβοοββ.); οἩὗ 186 ἨβίΙΤθ απᾶ 

Ῥοποας, Βπ4]6ς, 6εγπο. αι 3; Απᾶ ΟἩ 118 

{λχθβίο]ᾶ οἩΏαγαοίες (Αη θχροπεπί ος 
1ηΟΤΑ] 181, 8 Ιᾶρε, απᾶ αν βοπἠταθί) 
ἴμθ τουγ οἶθιχ ἀἰποιββῖοι οἳ Μ΄-ΟοβΗ, 

Φίυΐπε «ου. τί. 1. 4, Ῥ. 201 84. 16 

πιπβῦ Ῥο τοπιοπιρογθᾶ Ἠούπετοτ, ἐλλαῦ 

Ἰπ Βοπὶρίατθ Ἠθεο πιοχο οκαοῦ ἄθβη- 
Ἡοπβ 419 {τθαιθη/]γ πΏο!Ιγ ἱπαρρ]- 
οαΡΙ6; 116 συνείδησις ἶ5 γὶοιτθᾶ, ποῦ Ἰπ 

198 αρεἰτβοί πβίατο, Ὀαῦ Ίπ 156 ρταοίίοβ] 

χηβη{θβίαοπ8; 966 Ἠβτ]6βς, Ἠ ἐλέ]ε, 

8 ο. β, Ρ. 38. ἀνυποκρίτου] 
ἑαπγείφπεᾶ, απάἰεθεπιδ]εᾶ;) Επ θρῖ- 

υπθί οἳ πἰστις Ἀθχθ θπᾶ 2 Τ1πι. 1. 6 οἳ 

ἀγάπη, Ὥοπι. χ. ϱ, 2 ΟΌοχ. τί. 6; οἳ 

Φιλαδελφία, τ Ἐθὔ. Ἱ. 22: οἱ ᾗ ἄνωθεν 
σοφία, ἆαππθρ 11. 17, ταβχ]άπρ πο αὉ- 
βεποθ οἳ οτειγἰ]λπρ ἐπίπλαστον απᾶ 
ὑποκεκριμένον (Ο0Ἠ1ΨΑ.). Τί 88 ϱ ΓΙ 

πού πηθτε]γ {η πιββίς απᾶ βεπιρ]απος, 

Ῥαῦ τω ὑταίῃ αχιᾶ τεβ]1ζσ: ΄ ποὐαπᾶνσπα 
οβί ορἱἐούπτα ; απο βἱρπίῆοαῦ ἔλΠαοθτα 

6886 εἶπβ Ῥγοίθββίοπθτη πὈϊ ΠΟΥ ΑΏρ8- 
τοῦ Ώοπα οοπβοϊεη{!Β, Ον. ΑΙ έ11θεο 

ορϊσλρύβ Ἀατο {ιοὶκ θβροοίβ] ἔοτοθ 88 
ππίίαρ θἳ {πο θχβοῦ ορφροδέέε ἴπ πο 
{α]66 {θΑΟἨΘΥΡ: 6Ίιε7 πθΥθ διεφθαρμένοι 
τὸν νοῦν (οἵ. γἱ. ϱ), κεκαυτηριασµένοι 
τὴν συνεἰδησι (οι. {γ. ο), ἀδόκιμοι περὶ 
τὴν πίστιν (ο Πτα. 1. ϐ). Τὸ τηα Ὀθ 
χθπιβτκθᾶ {ΠΑῦ {λθ ϱΟΠΊΤΙΟΣ οτᾶςΥ ος 
βαΏβῦ. απᾶ ορίέΠ. (599 θγβᾶογξ, Βεή- 

ἰγᾶρα, Ῥ. 334 84.) 18 Ἠθτθ τογοιβεᾶ ἰπ 

καθαρὰ καρδ. 8ο 2 Τϊτα. Ἡ, σ2, Ἡθῦ. 
ᾱ. 32, ΟΟΠΡ. ἨΟ1Φ. Π. 57 6η {η οἴπος 
Ἠαπᾶ οοπίταβὲ Ίμακο υγ, 16, Απᾶ 
6ς8Ρρ. Ῥβαῖτπι Ἡ, 12, καρδίαν καθαρὰν 
Κκτίσον ἐν ἐμοί. Τηϊ8 18 ΡοββῖβΙΨ ποῦ 

ποοἰᾶρηία]; {πο Ἰθατί 16 πβαα11γ ϱο 

ββά1γ {χιθ 16ΥΘΥΡΘ, ΒΟ Ο{ἵ6η 8 καρδία 

πονηρὰ ἀπιστίας, Ἠθῦ. 1. 12, ἴαί ἴθ 
ΑΡροβΗ9, Ροσλιαρε ἀθείσηεᾶ]γ, βίτες ἔπο 
ορἰ(ποί α εἱρ]ιί]γ ἀἰδμποῦτο Ῥτοπιί- 
Ώθπορ: 800 ΊΠ1ποχ, ἄγ. 8 50. 2, Ρ. 464- 

6. ὧν τινὲς κ.τ.λ.] Τ11ο τεπιασ]ς οἳ 
ΒοἩ]εἴεγπιασ]ιετ (1δον 1 πι. Ρ. 161), 
Ώιαί {λ]ᾳ γθτβο οτίποθς απ ΙηομρΒοΙ{Υ 

ἴπ {11ο νπίζος {ο τεύατη {γοσα 8 ἀἱρτθβ- 

βἴοπ, ομηπιοξ Ὦο βαὈείαηθα{θᾶ. ποσο 

18 πο ἀἱρτθββίοτ: Υ6Γ. 5 Ώδβ ϱΏ αΠ{Ι- 

{ποίίοΒ] χθ]αίίοΏ {ο νετ. 4; 16 βἰαΐες 
ναί ἴπο ἔγπο αἶπι οἳ {119 παραγγελία 

Ῥ88, θηᾷ {πας {οιτας Αα Ὠβίττα] ὕταηβδ- 

ἆμοηπ ο τετ. 6, ψΠΏὶοἩ βρθαΠθΕ, 1η 

1ηθ 0889 οἳ ἴ]ο {9ἱ66 ΓεΒΟἨΘΥΒ, ἐ1θ 

βεποτα] τοβδι]ύ οἳ Ἠρνίαρ πήρβερᾶ 16: 
παχ. 7 εαρρ]θβ βοπ1θ αἀδιμίοπα] οἵια- 
αβοϊετϊᾳᾶομ. Ὢ» (Ρογετηθᾶ οἳ οοἳ159 
7 ἐξετράπησαν)τ6ί6ΥΒ οη]γ {ο ἴλο ἔπχθρ 
ῬχθοθάϊΏῃ βοη{1τος, ποῦ {ο ἀγάπη βἱβο 
(0ο 1.2): ἀγάπη, ὧλθ ρπϊποῖρ]θ επι8- 
πα άπρ ἔτοπα ἔλθτα, ζΟΓΠ18 ἐ1Θ ἐγπιθ αἴτα, 

Άπᾶ βίαπᾶς ἵπ οοπίταβύ ση] µαταιολ., 

139 αἰαΐο οοπβοηαθΏύ οἩ πηὶββῖπρ λθυα, 

Άπᾶ {1ο τοβυ]ῦ οἳ Γαΐθε Εἶπι; οοπαρ. 
Ὑιρρῖπρ, ὑπ ἶοοι ἀστοχήσαντες] 
ελανΐπρ πιϊεθεά ἐ]είγ αἰπι. Τηϊς ποτᾶ 

οπ]γ ο0οατβ βραϊη Ίων Τπι, γ, αἩ, 
2 Τῖπα, 1, 18, ἵη Ῥοῦα ο856θς κ] 

περί: ἵπ 1986 πιθαπῖηρ 16 8 ορροβθᾶ 

{0 εὐστοχεῖν (Ε7/ΡΙΘ; ΟΟΙ1Ρ. τέλος, 
γετ, ), θτιᾶ, ἔαχ ἔτοτα Ῥοῖηρ 1] ϱἳἼοβετ 
(Βομ]οίθιτῃ. Ῥ. 99), 6ΟΠΤΘΥΡ πιοσθ ραἲῦ- 

αὈἱψ {παπι ἁμαρτόντες ἐλιθεαοῦ ἐλαδέηοςο 
ἴθμο]ιοιβ Ἰδᾶ οποθ Ῥεθα ἵπ {πρ χ]ρΏξ 

ἀῑτοοδίου, Ῥἱ Ἰαᾶ πιο Κορῦ {ῦ; καλῶς 
εἶπεν, ἀστοχ. τέχνης γὰρ δεῖ ὥστε 
εὐθέα βάλλειν καὶ μὴ ἔξω τοῦ σκοποῦ, 
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ΟἨνψβ.; βθο οσς. ἵπ ΚΥΡΚΟ, Οὔς. Το. 
11. Ῥ. 348. ἐξετράπησαν] 
“ιθεγνεᾶ, ἑγπεᾷ ἐλεπιδεῖυθς, [γοις) ἐξέ- 
Κλωαν, Ἠθβγολ.: 560 οἩ. γ. τς, υὶ, 2ο, 
4 Τΐπα, ἵπ. ᾷ, Ἠθυ. αἩ, τῇ, Ἐκτρέ- 
πεσθαι 18 ΡτορΘΕΙΥ «Α τὶΔ ἀθβοοίρρ ) 
(ΑΙοθνῇι, Οὐὔ9. Ῥ. 902), ἐ1πο ἐκ τοξεντῖηρ 
Μο {19 οχἱρίπα] ἀἰτθοβίοι ἔτοπα π]ὶοἩ 
μου αποιτεᾶ; οοπαρ. 4οβθρῃη, «πι. 
ΣτΠ. 10, ὅ, τῆς ὁδοῦ ἐκτρεπόμενον, απηᾷ 
Βἰπηρίσ, 19. Απ, ντιτ, το. ᾱ, εἰς ἀδί- 
κους ἐξετράπη πράξει». 'Ατονθὶ καη{ ” 
(Βεαᾳ.) {5 ἴἴνας 8 πποσθ οσβοί ἐταπε]. 
ὕπθη « οοπνθταί βαπῄ ” (Υα]ρ.). 
ματαιολογίαν] ' υαπέ]οφωέωπι’ (Υαἱᾳ.), 
Ο5,1Ώ Π1ΟΥ0 ο]βείοδ] ΤιΑ4. (Τή17, Σσσιν. 
24, Τ80. ΠΠ, τπτ, 40), “υαπίϊοφιιοηέέα, 
Ἓθσα. ΤΗί6 γα Απ θηρεοῖθ] οἨαταο- 

ὑθη]α[ίο ο ἐ]ιο {αΙΕο {θασἨθτβ (οοπαῥρ. 

τήί. {, το, 1, ϱ), απ ἵᾳ πιοτθ θχΒΟΙΥ 
ἀεβποᾶ ἴη ἐ]θ {ο]οπγγίηᾳ τθΓβθ. 

7. θέλοντες] “ ἀρεϊγύπρ ;᾿ ἔπετ ποτθ 
πού ΤΘΑΙΠΣ βο. ΤΗἱ8 απᾶ {ο ἔο]]οπίηρ 

ΘΧΡΥΘΒΕΙΟΏΒ, νοµοδιδάσκαλοι, μὴνοοῦντες 

Κ.τ.λ., Βθετα ἀἰδλποί]γ ἐο ϱΊ1οπ,--Απᾶ 

Εμάς ταπο]ι Βομ]ρίοσπιασ]εχ (Ρ. 8ο Βᾳ.) 

Ἠ88 ποῦ {α1]εᾶ {ο Ῥοτοεῖνθ,- ἰαί σπ- 
ἀβῖρτα Ώγοφεγ (Ίμεο, οοπαρ. Τηθοᾶ,) 
οαπποί Ῥο ἴπ6 εττοχ Ώθτο «Ξεθ/]εᾶ. Τ16 

νόμος ἵ5 οθγ{θάη]γ ἐ1ιθ ἸΜοβαῖο 1απ, Ῥέ 
Ἁὖ {96 βαπ1θ παρ 165 τας ο]εατ]γ πβεᾶ 
ΜΥ {16 {8166 {θασΏειβ οη ρτουπᾶς ϐ6- 

ΒθΠΙΙΑ]17 ἄΙογΙηρ ἔτοπα ἴλοβθ {αΙζ6ι ἩῬ 

Ὦ5 {19 σαᾶα1βίβ, πηᾶ η α πα πΏ]ο]ι 
Ροἰταγεᾶ {ἐῑοῖχ {οτοιρΏ ἰ6ποίβποθ οἳ 
448 ρηποῖρ]θε: 6εο Ἡ {λος ὑπ ]οο. Τ19 
βββεγθῖοη οἳ Βδαχ (ῬαεἰογαΙὐγίε[α, Ῥ. 

16), ἐπαῦ Αηποπιίαης (Ματοἰοπ{ΐος, 
6ο.) 819 Ἠετθ το[ετγαᾶ {ο, {8 ορροβεᾶ 
1ο 19 Ῥ]αίπ πιεαπῖτρ οἳ 1θ πιοτᾶς, 

απᾶ ἴπθ οὐτίουβ οὐχτοπί οἳ ἐῇιθ ρ8β- 
Ββρ6; οοπιρ. τ6χ. 8 βᾳ. 

μὴ νοοῦντες] ΄γεἰ υπάεγεαπάίπῃ ποῦ, 
ἐλοιιρ Τι ἐ]ισι υπιάεγεἰαπᾶ ποί;᾿ ἴπθ ραχ- 

Παίρ]θ Πατῖηρ α βΠρ]Ώή αυ νΠεβίοβ] οὗ 
Ρ6Ίβ 8 6ἵ6η ϱ0Ππ08ΒΒῖΤθ {9108 (Ώο- 

ηβ]άς. 6γ. 6 621): ἴλθ ἰοία] παπί οἱ 
1] αααΠβςα{Ιοπβ οἩ ἐ1θ ρατί οἱ ἴ1θβθ 
1θβο]οτς 1 οοπύσαβίθᾶ ση(Ἡ ἐλοῖτ 8Π1β 
απᾶ ΑΒΒΙΠΙΡΙΙΟΠΒ. Τ19 οοττθοῦ ἐγαπθ- 

Ἰαΐΐοη οἳ Ῥραχβοῖριεν π]] αΙπασβ Ὦο 
πιοᾶἰβεᾶ Ὦγ {πο οοηἰρχί, ας 19 {8 ἔτοτα 

ἴψ]ᾳ 8Ίοπθ ἔλαί πο οτι 1πΐον πἩ]ο]ι οἱ 
1ΐ5 Πυε ΡοβεῖΡΙΘΊ5ΕΒ (ἔθτηροσα1, οΏαβα], 

παρᾷβ!], οοποβββῖτθ,οοπᾶΙΜ1οπβ]) πιβ]π]γ 

Ῥτενα!] {π {6 ραββαρο Ῥαΐοτο 18; {ος 

εχσ. ἴπ {ο Νεπ Τοςί. 5ο πα, αγ. 

8 45. 3, Ῥ. 3ο] (πηΠο6ιθ Ἠοποτοχ {1ο 

ἍπδθΒ οἳ {9 ρα16. Άτο πού ποῖ] ἀεβποᾶ), 
Απᾶ {ος εκχ. ἵπ ο]βαῖοβ] (τοεῖς, 1ο 

1ηοτθ βθβ{αοίοιγ Ππία οἳ Ἐτῆᾶρεν, 

δργασ]]. 8 56. 1984. Όπ {πρ περα!ἶνθ 

ψιἩ 1ο Ρατύ., 6ΟΠ1Ρ, ποῖθΕ ο οἩ. τ]. 

4- μήτε ἃ κ.τ.λ.] 16 πθρα- 
ὤοτ. Ῥ{ατοβίθς; πο ομ]θοῖς {ο π]]οἷι 
16 αρΡ]θβ, απιᾶ πη(Ἡ χοβροοῦ Το υ]]ο] 

ἴπο ρποχαποςθ οἳ ἴ]θ ἔβ]βθ {θαοἨθΥΑ 

εχἰθηᾶβ, απο βἰβϊθᾶ ἵπ ἔπο οἰααβθβ 

ἀπίτοᾶποθᾶ Ὦγ {ο αἄ]αποίῖγο Ὥθρα- 

1768 µήτε...µήτε; οοπαρ. Μα{Π. ν. 

84: 181168 Ῥ. 12, αηᾶ β90 Ί1ποχ, αγ, 

δ 55. 6, Ῥ. 433. ΤΠαῖχ Ι6ποτᾶποθ πββ 
ἴπιβ οοταρ]οῦθ, {6 οχἑεπᾶρᾶ 11] {ο {11ο 

βββετζΊοης {πεγ τηφᾶρ απᾶ {πο ϱαθ]θοία 
οἳ πἩΙοἩ {παγ τηθᾶθ {Ἡλθτη. 

περὶ τίνων διαβεβαιοῦνται] ΄ωΛεγεοί 
ἔλιει α[ϊγπι,’ Ααἲ.,---Βοἳ]. / λε βαρ]εοί 

αροπύ πλἹ]οι (Β5τ., Υπ]ρ.) ἴπεγ τααζκθ 

ἠΠθίγ αββονγεταοπς;) ποῦ ’ π]ιαῦ {1οΥ 

τηβη[αϊη, ΤαΐἍοχ, Βτδίβοῖη,, 6ΟΠ1Ρ. 
Ῥο Ἰοίίθ. Τ39 οοπιροαπᾶ τοτΏ δια- 
βεβαιοῦσθαι ἄοθα πού Ἰθιθ πθοθββατ!]σ 

ἔπιρ]γ «οοπ{θηίίοη.” 55, ςοοοβδο 

[οοπίεπᾶρηίθε], Όαΐ, ος ἵπ ΤΗ0. 1, 8, 
18 ΕἰπιρΙγ οᾳπἰτα]θηῇ {ο λέγειν μετὰ 

βεβαιώσεως (« αἰϊπτ]θχι,᾽ οἱἩ,  οοταΡ. 

Ῥο]πας, Οποπιαθἰ. Ῥ. 153, διεγγυῶμαι, 

διαβεβ., δι σχνυρίζομαυ), περὶ τεϊειτῖπρ 
{ο 119 οῬ]θοῦ αδοιέὲ ὙἨηϊο]ι ἴ11θ βοῄο 
οἱ ἰμο τετῦ λίθο ῬίαοῬ (πας, 6. 
δ 4/7. θ, Ρ. 333): οΟπιρ8Υθ Ῥο]σὸ. Ηὲεί, 



10 ἨΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ 

8 περὶ τίνων διαβεβαιοῦνται. 

Α. 

κ Ν ε 

οἴδαμεν δὲ ὅτι καλος ὁ 
/ πι η 4 - ς 

9 γόμος ἐάν τις αὐτῷ νομίμως χρῆται, εἰδὼς τοῦτο, ὅτι 

χΠ. 12.6, διοριέόµενος Καὶ διαβεβαιού- 

µενος περὶ τούτων. Ίλας ἴλθη ἃ απᾶ 
περὶ τίνων ταΐεν {ο ἄϊῆοτοπί ολρ]εοῦβ 

(ορρ. νο ο Ἡ,) ; ἴ1ο ἔοτπιθχ το[οττίηα 
ἴο ἴπθ ϱπΏ]εσίῖτε αβ5εγ{ίοΏΒ, ἐς 1α106ς 
{ο {1ο ορ/εοῖᾳ π]ίο]ι οα]]οᾶ {δη {οτίτ: 

5ο Ηυί]οτ, Ἰθβίπροτ. Τ19 ππίοη οἳ 
ἔ1ρ τε]αάτο απᾶ {πίειτορβ/{1το ἴη ρβΣΑ]- 

1ε] οἶδιεθῃ {Πγο]γθς πο ἁἰβλομ]{σ; Βθθ 

πας, 69. 6 25.1, Ῥ. 152, Βετηλματᾶσ, 
δγπὲ. πτατ. 11, Ῥ. 443, 8ᾷ ἴλλθ οορΙοιΒ 
Με οἳ οκςχ. οίθᾶ Ὦγ ΒίβΙρααπα οἩ 

Ῥ]αΐο, Ογίέο, Ῥ. 48 Α. 

8. οἵδαμεν δέ] 'Νοω τε που ς 
ὡσανεὶ ἔλεγεν ὡμολογημένον τοῦτο καὶ 
δήλόν ἐστι, 08, (οπ. τοπ. νᾶ, 14): 
ΟΟΙΏΡ. Ἠοπη. 11. 2, ΠΠ. 10, στ. 1 

(1αοἶπι. τηαχρ.), ση]. 28. Τ1θ δέ, 

ποιρἩ ορτύαΙη]γ ποῦ-- μέν, ΜΟ116Υ (8η 

πηζοχίαπβ!ε οοπηπαθΏϐ), 8 ΑΙ] πού 

ἀἰτθοί]γ ορροβίᾳἶτο αἱ ταίΏθΥ µεταβα- 

τικὀν (η αι ποχᾶ, ποῦ «αὐ’ Ὀαῦ ΄ααίθτη, 

Ἠαπᾶ, Τιιγεεῖ]. Το]. τ, Ῥ. 562, ΟΟΠ1Ρ. Ῥ. 

425), Δηᾶ ἴῑθ π]ιο]ς οΊααβε Ιπτο]τθρ 

βΡρεοίεΒ οἱ οοποθβεῖοπ;: ἐθ {αἱβο ἴθαο]ι- 

εγΗ πηβάθ 15ο οἳ 61ο απ; Εο {άγ πο]]: 

ἐΠοῖγ 6ΙΤΟΣ 187 1η ἐλοῖν άρτοροχ ΠΒ 
οἳ 16; οὗ τῷ νόμῳ µέμφομαι, ἀλλὰ τοῖς 

κακοῖς διδασκάλοις τοῦ νόµου’ Τηθοᾶ. 

καλός] ’ ϱοοᾶ,᾽ παοτβΙΙγ; ποῦ ὠφέλιμος, 
Τηεοᾶ., ο Ἠ. Τὲ ποτ]ᾶ βθοπι {ο νο 

1ηρ ομ]θοῦ οἱ ἴἹιο Αγροβί]θ {ο πιακο 
Ε11 αἀτη]ββῖοἩ, ποῦ χηθτε]γ οἳ ἐἨθ µ66- 
7ωΐπεςε, Ὀα{ οἳ {λε ροβ](ἶτο εωεεῖῖεποο οἳ 

ἴμο Ίαπ; οοπΙρ. Ῥοπα. ΥΠ, 12, 14, 16. 
ὁ νόμος] ΄ἐλε Ίαυ ;) βατε]γ πού «191Υ 
1π 19 αὈβίτασοί ) (Ῥοΐ16), Ὀαΐ, 5 {ιθ 
Ῥτθοθᾶίηρ εΣΡΙΘΒΡΙΟΏ νοµοδιδάσκαλοι 

υππηήβ{β]ςθαΡΙγ πιρ]6Β, ο Μοραία 
1αγ,᾽ 6119 189) ΥΙΟ {ᾷιθ {α]βο {θαο]ιοτβ 

ΠΗΡΓΟΡΘΣΊΥ αβεᾷ θπιᾶ αρρ]]θᾶ ἔο ΟἨίβ- 
ολλ ὰ τις] ΄απγ οπ6,᾽ 
όδι, 88 ἴχιθ οοπζεχύ β66Π1Β Ίθχε {ο βιρ- 

βθβί, απ ἐεασλεγ; "ποια ἆθ ηπᾶΙίοτθ 

Ἱερί [οοπαρ. ΟἨ17Β.] βεᾶ ἂθ ἀοοίοιθ 

Ιοᾳαἱέατ, ΈῬεηᾳ.,- απᾶ, αἰίετ Ἠΐτι, 

πιοβύ χεορηῦ ΙΠ{θτρτείθσβ., 
νομίμως] “Ίαιυ/ωῖῖφ,’ {.ε. αΡτεθαΒΙΥ ὓο 
πρ ἄρείρη οἳ {1ο Ίμπ; απ οὐγίοις {π- 
βίηπορ οἳ ἔλπαί οβεοῖτο ρατοποπιθείΏ 

(εροΗῖοα οἳ α Εἰπιῆατ οἵ η ]α- 

βοππάϊηρ ποτᾶ) λα πο βο οξζεπ 
οὔβειτε ἵπ Βὲ Ῥα1ς ΕΡΡ.; βε8 εΣΣ. ἴπ 
Ἠπαυ, ἄγ. 6 68. τ, Ῥ. 66ο βα. Τ18 

Ἰορίάπιαίθ 15ο οἱ ἴῑπα Ίαυ Ίαβ Ώθε" 

γειγ ἀϊῆοτοπ{]Ψ ἀθβμαᾶ, 6.0. ὅταν [τις] 
ἐκπληροῖ αὐτὸν δύ ἔργων, ΟἨΙγβ. τ, 

ΤηθορἩ, 1; τὸ παραπέµπειν πρὸς τὸν 

Χριστόν, ΟἨ1γ8. 2, ΤΠεοᾶ., ΤΠΕΟΡΗ. 2: 

ὅταν ἐκ πολλῆς αὐτὸν φυλάττῃς τῆς 

περιουσίας, ΟἨ178. 8, ώὤο. 119 00Π- 

ἐαχέ Ἡούψατογ βθθπιβ οἸθατ]γ {ο Ἠπηέ 

{18 Ἱερίδίτααίο πςθ, τοῦ ἴο 8 15θ 60Π- 

ἰπίεπέ να Τρ ηβίατο ος βρἰτς ἴπ 

ἔλθ αρβύταοί (Μαοῖς, οοπαρ. σαβΗπίαηῦ), 

Ῥαἳ η(Ἡ χο αἀτη]βείοπ οἱ ἴππθ ρατέ]οα- 
Ί8χ ρτἰπαῖρ]θ ὅτι δικαίῳ οὗ κεῖται ἀνό- 
μοις δὲ καὶ ἀνυποτ. κ.τ.λ. Τ19 ἴ86ε 
{88ΟΠΘΥΒ, οἩ {1θ ΟΟΠΥΑΙΥ, αξδυτοῖπᾳ 

{λαέ 16 1ὐας ἀεβὶρπεᾶ {οχ {πο τἰρΒίεοιΒ 
118, αχρθᾶ ἐλαίγ Ππδετρτείανῖοπς οἳ 16 

38 ΏΘΟΘΕΕΑΥΥ βΏροπᾶ]οθς ὕο {119 ἄοβ- 

Ρα]; βο ο Ἡ., Ἠθείηρ., 8ἰ., ἃπᾶ 

Αἰπαϊ]αχ]γ, ΑΗ. 

9. εἰδὼς τοῦτο] ' ἐποιωῖπῃ τίς, 
ερείπρ 8π3χθ οἳ («πῇζ ἄοπι Ῥεπιςεί- 

βθῖη,’ ὙΓορβοῖι,) ἐπῖς τοῦ ἐπί] απά 
Ῥηϊποϊρ]θ;’ βθοοπάᾶατγ θπᾶ ῬασΜοῖρίΒ] 

ῬτθᾶἰοαβΙοΏ, ΥΘΙΘΥΣΊΠΡ, πού ἴο {πρ ϱ0- 
18ο οἳ οἴδαμεν (-Ῥρετ θη8]]αρου πα- 
πηθῖ,’ Ἓλκπας, Οὔ9. Ὑο]. τ. Ρ. 288), 

Ῥαῦ {ο {πο {ογθροῖτηρ τις, απᾶ βρθοϊξγ- 

1ηρ ἴπο νίοη πΏῖοὶ πααξέ Ὀο ἔακαι οἳ 
11θ Ίαν Ὦσ πο ἔεασΏαν π]ιο ἀθεῖτος {ο 

πβο {ὲ αἱρΏ/]γ. νόμος οὐ κεῖται] 
έλα ἶαιυ ἰς πιοί ογάαὐὑιεᾶ.. Τ19 ἔχαηβ- 

ἸθβοἩ οἳ Ῥεἱ1ς, ' πο 181’ ἷ8 εηβοθᾶ, 

{9 {απ ἀθίεπαϊριθ (56ο Μ]Ιάᾶ]οίου, 
6γεε]ν Αγί. Ῥ. 385 8ᾳ. απᾶ οοπαρ. 1πτ. 

3: 5, Ῥ. 46, ε. Ἐοβθ), θπᾶ πο π η Ποαῦ 
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ικαίῳ νόμος οὐ κεῖται, ἀνόμοις δὲ καὶ ἀνυποτάκτοις, ἆσε- 
” Ν ϱ - 4 

βέσιν καὶ ἁμαρτωλοῖς, ἀνοσίοις καὶ βεβήλοιᾳ, πατρο- 

Ῥ]αααΙ ο 6γ; ἐχθ 4Ώβθπορ οἳ 11ο ατο]θ 

Ῥεΐηᾳ τορατᾶρᾶ 35 ἀεβὶρηθᾶ {ο Ἱτηρ]γ 

Ειβί νόμος 18 8ου ἹπᾶρβηϊίθΙσ, απᾶ 
Ειαί 0ο βεηἴπιρπέ ἴβροσ{δοί]γ βοποτΒ!, 

--θ.θ. ὁ μηδὲν ἀδικῶν οὐδενὸς δεῖται 
νόµου, ΑπΠΙΡΗ, αρ. Βἱοῦ. Εἰογί]. τς. 16 
(αιίοᾶ Ὦγ Μαοῖ, αΙ.). Απ Ἡοπενοτ 
16 16 πιουυ ορτἰαἵη ἐἨπβέ νόμος, Ἠ]κθ ΤΙΒΠΥ 
Βἰπαῖ]αχ πγοτᾶς Ῥοΐλι ἵπ {μθ Μ.Τ. απᾶ 
εΙβεπΊιοτο (56ο ἴ1ο {α]] Ἠδύ ἵπ Ὑήπε, 
ἄγ. 8 το. 1, Ῥ. το 8ᾳ.), 66 πἆει 

Ἀπαχίητοτς, σαπ. ΑΠᾶ ΟΟΙΩΙΙΟΠΙΥ ἄοεξ 

εἰρη]{γ 1ο Μοβα]ο Ιωπ) (οοπαρ. ΑΗ. 

οη Ῥοπι. Ἡ. 12), θπᾶ 85 ἡ1ῖ5 ΒεηΒθ ἵβ 
Ῥοΐ βπἰ{αὈ]θ η {ο Ῥτοκθπί Ῥαβεαρθ 
88 ἀεβπῖπρ {πο ἔχαο {αποῦίοηβ οἳ ἴμθ 

Μοββῖο Ιστ, απᾶ ἶς 85ο οοϊποίᾶεωῦ 

πλ δὲ Ῥατ])β ρεποτα] νῖθυ; οἳ 158 16- 

Ιβ1οη {ο {πρ ΟἨτςήαχι (οοπαρ. Ῥοτα. 
νῖν τῷ, 81. 1. το, α1.), πο τεῦαῖη πα 

Ο0Ἠ17Ρ. απᾶ {πο ἄτεε]ς εχροεῖίοσθ {πο 
ἀθβπῖίο τοίργθπηοθ οἳ νόμος: 8ο ο ΊΝ., 

Ἠπίμας, Ὑθρῖηρ., 8]. δικαίῳ] ΄α 
γ1Φ]έεοις πιαπ. Τ19 οπαοὶ τιθαπΊπα 

οἱ δίκαιος 188 Ῥθεη βοπιοπΏαί ἄῑΠετ- 
επ{]γ εβἠἰπαατεᾶ: 16 που]ᾶ 6θεπα ποί βο 
πηποὮ, Οη 1ο οηθ Ἠβπᾶ, 88 ὁ δικαιω- 
θείς, πΙῖΏιΑ Γογπια] ΤοἴΘΓΘΊΏΟΘ {ο δικαιοσ. 

ἐκ πίστεως, πο γεῖ, οἩ 1η9 οἶτατ, 6ο 

Ἡ[ί]θ 8 ὁ κατορθωκὼς τὴν ἀρετήν, 
Τηοορα., αἱ χαίἨος, 38 ἴπθ οοπ/{οσέ 
ΒΘΕΠ16 {ο τοαυῖτθ απᾶ ἵπιρ]γ, «]αβίας 

ος βαποΠοβ{Ίοπεπι, 0τοο. (οοπιρ.Ώθ 
Ὑγ.), Ἆς πο (η {πρ Ίβπριαρο οἱ 
Έοοχες, 6εηπη. 11. 7) ' 1188 Ἠ1β {αθΒΡΊΊΤΘ 
οἳ Εταῖὲ ἵΏ ο]ΊπθβΒ;᾽ οοπαρ. Ἰα{οσ]. 
σιςἱ{ᾗ. Το]. σι. Ρ. 7. κεῖται] “{ε 

επαοίεά,᾽ «οβί Ῥοβζ,᾽ γα]ρ., “1θί 68- 

ΜΗ,’ ἀοΐἩ. Χο βρεοῖαΙ ος ῬεοσΗατ 
ἑοτοθ(« οπαβ1Π]αᾶτια]θᾶ]οβῖοπ1β, Ῥΐβο.; 
εοοηβϊΙΠπτα οὗ ἀθεηβίίο,᾽ Κἄνίπ. ΑΡ. 

Ῥοἵ1) {5 16ο ἴο Ὀ αββἰᾳπεᾶ {ο κεῖσθαι, 
16 Ῥοΐπρ οπ]σ πβοᾷ {π 118 ρτορες απᾶ 
οἸαββῖος] 86ΠΒΘ οἳ “οπθοὐτιεη!,᾽ ῴο. οἳ 
13/5; οοπρ. (6τ6ῦ ῬαβαϊτεΙσ, {6ἶέ, ἄν. 

6 350. 2) Χεπ. επι, Τν. 4. 31, τοὺς 
ὑπὸ τών θεῶν κειµένουε νόμους, Απιᾶ ἴπο 

ὨΠΠΙΘΤΟΙΒ αχσχ. ἵη Ὑγείβίείη, Έρις, 

Απᾶ {19 Ῥρ]ηχαβθο]ορῖσα] απποϊβίοτα. 

Το οχἰρίπ οἱ {119 ρᾳτ8βθ 5εεπιβ ἄπθ {ο 
119 1ᾶρα, πηοῦ οἳ πιθτο Ίοσα] Ῥοβίδῖοι 

(επ ραρΗσοο οκροπὶ 1ρίᾳπθ /ασεγθ, 
Ἐσρκο, Οὔ6. οἱ. π. Ῥ. 349), Ὀαέ οἳ 
ἑΑπΙΦ,” ο. (οοπαρ. Ἡορῦ Ἡ. Ῥα]πι, 
Τεο, Β.Υ. 1, Ὑο]. 1. Ῥ. 1604) πἉϊο] 
1ᾳ Ιπτο]γεᾶ {π ἴμθ πβθ οἱ κεῖσθαι. 

ἀγόμοις δὲ κ.τ.λ.] 'δωέ /οΥ αιοῖεθα 
απᾶ ωπηµῖ Φ6ΥΒΟΠ9.᾽ Τ1ο τείετεποθ 

Οἱ ἀνόμοις απᾶ ἀνυποτ. Το νἰοἰμζῖοι οἳ 

ἁῑτῖης αηᾶ Ἐππιδη ]απβ τθβρθοιτα]Υ 

(1,969) ἵβ Ἰπροπῖοπβ, Ὀαΐ ἄοαρίξα]. Βοίμ 
Ίπαρ]ψ ορροβϊΜίοη {ο Ίμπ: {11θ {οτπιθς 

Ρ6ΤΊΒΡΒ, 88 {πθ ἀεχ]γαβίοπ ΒθΘΠ18 {ο 

ΟΟΠΥ67, 8 1η0τθ ρ8ββΊνο ἄἰβγερατᾶ οἱ 1; 

119 Ιαΐΐ6χ, 88 {95 ἀθῖν. αβο βρρθείς 

(ὑποτάσσεσθαιΞξ Βροπίθο βυρπαϊδίοις, 

ΤΗ ΐπα, ΦΥΠΟΠ. 11. Ῥ. 3), 8 Τηοτθ Βοὐΐτα 
τὶο]αθίοτ οἳ 1ἱ ατἰρῖηῃ ἔτοπα ατεἰτβοξοΥΥ 
ψῖ]ς οοταρ. Τί0. 1, το, ΨἨθτθ ἀνυπό- 

τακτοι βἰμπᾶς ἴπ πθᾶχ οοηηθσίοη κα 
ἀντιλέγοντες. ἀσεβέσιν καὶ 
ἁμαρτ.] «υπροᾶῖ/ απᾶ επ). ΤἩ6Βο 
ορί(ποίβ 810 αἶδο οοππθοίοᾶ {π 1 Ῥεῦ. 
1π. 18 (Ῥτου. χἰ. 31), δαᾶς 16. ΤΠΙΒ 
θεσοπᾶ Ῥ8ϊν Ῥοϊπόε {ο παπῄ οἳ ΥθΥοθΙ- 

6ηο9 {ο ἄοᾶ: {πα ἐλίγᾶ {ο παπί οἳ 

Ίππο ρυτῖογ οπᾶ Ἠο]πθβε; {19 }οιγέ]ι 
Ίοπαηί{ οἴετεη ἐ]ιθ οοπηπιοπθ8ί Ἠπππβη 

16ε]ῖπρ. Τ119 Πεί 1 οἱοβαᾶ Ὦ7 απ εΏτῖ- 
πιργα[ίοη οἱ βρεοία] γίσεα. 

ἀνοσίοις] “ωπ]λοῖη;) ου] Ἱθτο απᾶ 
2 Τη, 11, α. ΑΒ ὅσιος θηᾶ ὁσιότης 
Βθεπη, ἵπ 5] {1ο Ῥαββαβος πΏθγθ 6ἨεΥ 
Άπθ πβθᾶ Ὦγ Βύ Ῥαπ], ἰο 6ΟΠΥ6Υ ἔπο 

ποῦοη οἳ α "Ποῖγ ῥιγί᾽ (66ο ποίθβ 
ον ΕἘρῃ, 1π. 24, απᾶ ἩἨατ]θες ἔπ Ίου; 

οοἵαρ. 818ο Ττθηπομ, δήποπ, Ῥατί τι. 

δ 38), ἴλο 6βτιθ 1ᾶθι ἵ5 Ῥτοραδ] {π- 
το]τοᾶ {η {ο ηθρη/Ίνο. Τη ἀσεβὴς 1Β 
τηΏΠο]ς ἐητουρ] 15 ]αοἷς οἳ Γέυεγεποε; 
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10 Ἄφαις καὶ µήτρολφαις, ἀνδροφόνοις, πὀρνοις, ἀρσενοκοί- 
Δ ὸ ὸ - ῃ / Λ ιά 

ταῖς, αν ραπο ισταις, ψεύσταις, επιορκοις και ει τι 

9 ν ῥ Α Ν 11 ἕτερον τῇ ὑγιαινούση διδασκαλίᾳ ἀντίκειται, κατὰ τὸ 

ἴηρ ἀνόσιος {Ἡτοπρ] ΤΙ Ἰαοῖς οἱ ἔππεν 

Ργήίμ. Τ]1ϱ 16ο 1η οἸαβείοα] 5- 
Ί1οχς 15 ΔΡΡΥ. εοπιο]αί ἄβοτοπῦ; 16 
ΒθετΏβ {Ἠεγθ τα(Ἡθς {ο παβτ]ς «Ἱπιρίθίγ” 
(Μ]4ΐο, Ἐωί/ρ]η". Ρ. 9 9, ὃ ἂν πάντες 
οἱ θεοὶ μισῶσιν ἀνόσιόν ἐστιν), ἴε τ]ο]α- 
Ποπ οἳ /α9 ἵπ οοπ{ταᾶἰβήποβίοη {ο 116, 
ψἉοίχιον η Ηβμἱρθβίβεπβο ἵπ το] {]οη 
ἔο {1ο ος (ε.ᾳ. Βο]ο]. Ἐτπτίρ. Ἠεο. 
776, τὸ μὲν πρὸς θεοὺς ἐξ ἀνθρώ- 

πων γενόµενον ὅσιον Καλοῦμεν: ΟΟΠΙΡ. 

δαρρῖ. 377), οἵ 1πΠ 105 1ούγ6ί ΒΘ6ΠΕΘ Ἰπ 
χε]θί]οτ {ο Ρατοηΐβ απηᾶ Ιπᾶτεᾶ, ᾳ.0. 
Χεπ, Ο}Υορ. σπα. 8. 27, ἀνοσιωτέρους 
περὶ συγγενεῖς: 8εθ Τ{ὐ πιαπη, Υποπ. 
1. Ῥ.25. Ἠεπορ {πο {τε(ποπόῦ οοπιΏί- 

ΏβΦΙΟΠ ΟΕ ἀνόσιος θπᾶ ἀδικος, 6.6. Ἐ]8{9, 
ἄοτᾷ. Ῥ. 595 Β, 1.604. σι. Ῥ. 777 8, 

Τεριῦῖ. 11, Ῥ. 368 9, οοπιρ. Τ]1εαί. 
Ῥ. 176 9. πατρολῴαις] /οπιδετε 
ι δν ο 70 ορ 

᾽ ο /αἴλετε, Οσιώησιῶ]] ς--ο3ο) 

[απ ροτοπάπηί ρ8ΐτος θογατα] 855, 7 
ποῦ “ππιάεγετε οἳ {89Ί1θβ ΑπίΗ. 

Ῥούῦ]μ {πο ἄρτϊγαβίοη (ἀλοάω, οοιηρ. 
ΑτϊβίορΗ. Ώσπ. 149) απᾶ πο αἰτοί]ης 
8ο οἳ {11ο πτοτᾶ ἵπι σουᾷ {Ίος (ο.ϱ. 

Ῥεπιοβί]1, Τὔπποσγ. 732, ΑτἰβΡορἩ. Νωῦ. 
1327. ΟΟἱηΡ8ΥΘᾶ πἩ 1221, βΠΏᾶ 6ΒΡ. 
18188, ΤΊδοπιπ. 116. ϐ) π]] ορτίαϊπ]γ 

ποστ η ὑήςπαϊ]ᾶει ἐταπθ]αδίοΏ; οΟΠ1Ρ. 
Βπὶᾶας, πατραλοίας, πατροτύπτης' καὶ 

πατραλῷας ὁ αὐτός, 8τιᾶ Ῥο]]. Οποπιαεἰ. 
ΤΠ. 13, ΠΟ ΘΥ6Ώ θχθοηᾶβ 1{ ὐο οἱ περὶ 
τοὺς γονεῖς ἐξαμαρτάνοντες: Βἶπι. Ἡθ- 

ΒΣΟΗ. πατραλ.’ ὁ τὸν πατέρα ἀτιμάζων, 
τύπτων, ἢ κτείνων. 15 866Ι15 8189 

1ΩΟΤΘ οοηβ]βθεπί τη] ἐ11θ οοηἑεσί, 85 

ἴπθ οτίπιο οἳ Ῥαστίοἰᾶθ οἵ τηβἰτ]οὶᾶρ 
ψγου]ᾶ παατβ117 Ὀ6 οοΠιρβχΒΙΥΘΙΥΣ8Σ6, 
Απᾶ α]πιοβῦ (6ΥεΠ 1π Αα ραρβπ’ς 1488, 

οοπαρ. Ο1σ6το, Φγο Ίσα. ο. 25) ουῖ οἳ 

119 βρθοία] οοπἰθπρ]α/ίοη οἱ 8ΗΥ 181’. 
Αραϊπαί ο οτἶπιθ οἳ {πθ {οχὲ ἴπε 

Μοββίο Ίωπ Τβᾶ τηαᾶθ Α ΡτοτίβίοἩ, 
Ἐικοᾶιβ αχῖ, τ5 (οἳΆ 8. ἔἶιοτο {8 πο αᾶά]- 
Πο ΠΙΦ], 46 1η αγ. 12), οΟπ4Ρ. Τεγ. 
αχ. 0. Τὴ8 {οΠοπήτπρ ἀνδροφόνοις β1Ρ- 
Ῥ]ΐ6Β Ώο αχραπηθηῦ αρθἰπβύ {18 (ταηβ]. 

(ο Ἠ.): Βί Ῥαυ] ἵ6 οοτίοτεΙγ Εο]1οπ- 
Ίπρ {1ο οχᾶος οἳ ἐ]λθ οοπαπαπάπιθη{β. 

Τ19 πβια] Αῑῑο {οτπι 18 πατραλοίαξ; 

Τβοιη, Μαρ. Ῥ. 606 (ο. Ῥεσπ.), Α]- 

Ῥου, Ο05. Ρ. 3494. : 
1ο. ἀνδραποδισταῖς] “πιο-δέθα]εγα ; ̓ 

ερ]αρίατ1β᾽ (Οἱσρτο, Θωΐπὲ. Εγαῦ. 1. 3. 

9. 6), 1.6. 'απὶ νε] {τααᾶς τε] αρετίᾶ νὶ 

Ἠοπαίπες αυ πταηέαχ 6 ργο τηβηΟΙΡΗ5 

νοπάρηί,᾽ οχβί, αρ. Ῥο]. δ/π. : οοπιρ. 
Ῥο]. Οποπιαεὶὲ. 111. 78, ἀνδραπ. ὁ τὸν 
ἐλεύθερον καταδουλούµενος ἢ τὸν ἀλλό- 

τριον οἰκέτην ὑπαγόμενος (εᾱ. Ῥεξ]ς.); 
α τορτ]αῖτο απᾷ οχαρρετθ{θᾶ τἰο]αβῖοη 

οἱ {9 εἰρ]ιέ] οοτητηβαιάπιθηξ, 88 ἆρσε- 
νοκοιτεῖν 18 Εἰπαϊ]ατ]γ οἳ 19 εευεπί]: 

ἴπεγ Ύτο ρτοαροᾶ ψη(]ι δραπεταὶ αηᾶ 
µοιχοί, Ῥο]γΌ. Ηἰεί. Σπ. ϱ. 4, 1ο. 6; 

εοπαρ. Ἠείη, Ογπιπαϊγεολέ, Ῥ. 386 84. 

ΤΗθ ροηβ]{γ οἳ ἄεα]ι 18 αἴθασλθᾶ {ο 
9ῖ6 οπἴππο, Ῥχοᾶιβ ακχὶ. 16, Τεπύ. 
Χχίν. 7180 8ΡΡΥ. ΊΠ ΒΟΠ1Θ Ῥββαη ο0ἄθε; 
5ο Βύτχ7. Τιεω. Χεπορᾖ. Β.Υ. 
ἐπιόρκοις] «ρεγ]ωγεᾶ ΡΕΥΕΟΠΕ, Απ, : 
εἐπίορκοι βαἉπῦ δἳ Ἡ απἩῖ αποᾶ ἵπτα- 

τεταπό ποη Εβοίαπῇί (Χεη. θεοί. 1. 
12, ΟΟΠΙΡ, 11) οὗ απ ααοᾶ {π]εατα 
65586 ποτό /ατβίο Αα Ἠγαιαπί,' Βαρ]ε]. 

Ῥοτ]αχγ 18 βρθοίΒ117 πιεπ{]οπεᾶ {π Τιθυ. 
αΙΧ. 12. εὔ τι κ.τ,λ. 18 ποῦ {ο 
ὅτι (Μαοἰ) Ῥαί 18 Α παοτθ θτηρΏθ/1ο 
Απᾶ ἐπο]ιβίτο ἔοττη οἳ οχρχθββίοη. 10 
ἀπαρ]]θς ὑλαδί αἲ] ἔοτπαβ οἳ βἰπ[αΙηθβς 
Ἠβᾶ ποῦ Όθοῦ βρθοἰΠοα]]γ πιαπ{]οτπθᾶ, 
Ῥαῦ ὑ]ιαῦ αἩ] Άτθ ἀθεὶσηθᾶ {ο ὃο ἵπ- 

οἶπᾶρᾶ: Ἑαρλοαι (Οὔς, Το]. ττ, Ῥ. 562) 
Υενγ αΡροβῖ(ο]Σ οἱίθς Ῥο]γὴ. Είεί. Ρ. 

988 [στ. 18. ϱ], οἰκίας καὶ χώραν Καὶ 
πόλεις Καὶ εἴ τι ἕτερόν ἐστι Μασσα- 
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εὐαγγέλιον τῆς δόξης τοῦ µακαρίου Θεοῦ, ὃ ἐπιστεύθην 
.. 
εγω. 

γίσσου. τῇ Ὅγιαι- 
νούσῃ διδασκ.] ’ἐλο εοιιᾶ (λεαϊε]μ)ιῖ, 
---αοῦ Πθαζ]λρίυίπῃ, ΜοξΏ.) ἄοοίγίπο.» 
καλῶς εἶπε τῇ ὑγιαν. διδασκαλίᾳ, 
ἐκεῖνα γὰρ πάντα πάθη ψυχῆς ἦν δι- 

εφθαρµένης, 0Ἠ178.;οοταρ. Ῥ]πζατο], ἄς 

119εν. Ἐᾱιο. δ ϱ, τῆς ἀδιαφθόρου καὶ 
ὑγιαινούσης παιδείας, 1Ώ. 8 7, ὑγιαίνον- 

τος καὶ τεταγµένου βίου. Τ19 ἔοτπαα]α 

16 ηραα]γ Ἰάρη βίος] 1π παθβπῖηρ πὶνἩ 
ἡ καλὴ διδασκαλία, οἩ. Ιν. 6, απᾶ ἡ 
κατ εὐσέβειαν διδασκ., οἩ. τὶ. 3, αηᾶ 

εἰαπᾶρ ἵη οἶθας βπιᾶ βαρροβίίτο οοἩ- 
ἰχαδί {ο ἴπο βἶο]]γ (οἵι, ντ], 4) απᾶ πιου- 
Ρίᾶ (2 Τίτο. 1. τ7) ἐεαοβίτπρ οἳ σδεπίρ]ι 
Εποβῖϐ. ΤἩθ ρτεβεηῖ Ῥαχῦ,. 6ΘΕΠ18 {ο 

6οπγοΥ {ἴπθ 1ά8α οἳ ρτοβεη{ οχἰαίῖτπρ 

Ἡθα](ήπθβς, πἨϊοὮ Ίπας {ο Ὦθ πιβίη- 
ἰαϊποᾶ απᾶ ποῦ ἀερταγεᾶ: οοπιρ. 
πα {οτ]. πλ, Ὑοἱ. τα1. Ῥ. 4οο. 

ΤἩο εχΡρτεβΒΙοΏΒ ὑγιαίνουσα διδασκαλία, 
ο Τῖπι, Ἱν. 3, Π0. 1. 9, Ἡ. 1, 8 ὑγιαί- 

νοντεο λόγοι, 1 Τίπα, τι. 3, ο Τΐπη, 1. 
13 (οοπηΡρ, ΤΙ0. Ἡ. 8), Απο Ῥθοσ]ίασ {ο 
ιο Ῥθβίοτα] ρίβί]θς, απά Ίατο {γ6- 

απεπ/]γ Ό6εη ατρεά α5 ΄πη-ΡαιΗπθ:) 

ἴο {Πίβ {πρ ΑΏβνου οἳ ἸΓιθβίηρας (οτι 
Τ11. 1. ϱ) β66τηβ {8ῑσ απιᾶ θαΜἱβ[βοίοτγ--- 
νίζ. ἴαῦ 16 19 1419 {ο 147 Είτοξββ προα 
ΒυοὮ 8η Ίβαρθ, ππ]θβς αἲ {ιο ΒΑΠ10 

ὤπιο οοιτεβροπᾶίπρ εαργθβείοπϐ 8η Ῥθ 

Ῥτοάασθά ού οἱ Ρὲ Ῥαμ])5 οἴἶλοι ἘΡΡ., 

ψπ]οὮ ταῖρΏί πΠίαΡΙ7 ἴαἷκθ ἴ]ιο Ῥ]αοθ 
οἳ {πο Ῥτθβεηί: Εθεθ 1π ΑΏΕΠΜΕΤ {ο 

Βομ]είεγπιαοἨος, Ῥ]αποῖς, Βεπιεγ]ηη- 

σεη, ἀοὐζ. 18ο8, Βεοξ]βις, βρεσΐπιεπι 

Οὔὐ,. Τήηρ. 18το. Τ16 πια]οχ!ξγ οἳ 
πρβ ορ]θοβίοπβ 819 6815 {απιάαπαεηύ- 
8117 απονϊ]οβ]. 14 ἵπ έ1θβθ Ἠρρ. ἴμο 

Αροβῖ]ο {6 οἹιαταοίετῖσίηρ 9 ἀἱΠοτεηίέ 
ἔογπι Οἳ ΘΙΓΟΣ {Τοπ ΑΠΣ πἩ]οἩ Ἡρ Ἠαά 
ΡτεγίοαεΙγ ἀθβοτίρθᾶ, θπᾶ 1 {1ο εχ- 
Ῥτοββῖοπ Ἠθ Ώαβ πηθᾶθ 15ο οἳ βάπιίσ!- 
5] Απᾶ {εΠοϊ{οπε]γ ἀερίοῦ 16, υγ ατθ 
πο {ο τερατᾶ ἐἶνθπι πι βαβρίοίοπι Ὦθ- 

6β 166 {αυ ἄο πού οοσαχ {π ολοι ἘΡΡ. 

νΊιοτο εθβ]1γ ἀἰροἰπιέίαγ 6ΙΥΟΣ8 41θ ἆθ- 

βορεᾶ Τ]αί ἴποτο {5 α οεχἑαῖτι ᾱ]δ- 
ἔεχθπος Ίπ ἴἨρ Ίβηριαρο οἳ ἐπθεε ΕΡΡ. 
πο ἐτεε]σ εἄνα1δ, γε βΜ11] 1ΐ 18 ποί οπθ 

ΝΗ6 πιοτο ἔβμαη γτθ πιαγ πα ατα] οκ- 

Ῥθοῦ ἔτοπα {1 ἔογπα οἳ 6ΙΥΟΙΠ ἀθβοτῖροᾶ 

(66ο Ἠτί]ας, πιεί, ρ. 52), ἰ]ιθ ἄαίο 
οἳ {πο οοπαροβΙ6ίΟ (569 ποῖθβ οἩ τετ. 

8), απᾶ, ῬοβαίΏ]γ, ἐο αᾳθ βπᾶ 6Χρθ- 
1ΘΠΟΘΒ Οἱ {19 Ἰηβρίτεᾶ απ{ΠοΥ; 6ΟΠ1Ρ. 
ποτῖκο, Εὐπ]εύε, 8 8. 4, Ρ. 49: (ο. 

3). 18 18 {ο Ῥ τορτθἑεᾶ Εῑιαί βο αὐῖθ 
5. Ὑπϊθας 5 ἘῬειξς Αλοπ]ᾶ βΜ]] {ρα 

ἀἰβλου]ήες αΌοιέ {μθ απλοχαΏῖρ οἳ 

δή Βρ.; 56ο Ἠ]ᾳ ἄεροι, ἄερ Ν.Τ'. 89ο, 

Ρ. 76. 
11. κατὰ τὸ εὐαγγέλιον] ΄ αοοογᾶ- 

πρ {ο ἴιε (οερεῖ;) βρθοϊβοαθίοη οἳ 

11.6 πη πΏΙοἩ α]] ἐπθ ἑοτθβοῖτηρ 5 

1η βοοοχᾶαησθ. Τ]6χθ {8 βοπ1θ Η{{]9 
ἀϊββου]έγ Ίπ {1θ οοηπεσχίοη, ἸΤἨτθῬ 

οοπβἰχήοὐίοπβηαγθῬοθεη ργοροβθᾶ: ἐθ 

οἶατβθ Ίαβ Ῥεεη οοηχιθοῦθᾶ (α) ψη(]ι τῇ 
ὐγ. διδασκ., Ῥοηρ., Το, Ῥεί16, α].: (ϐ) 

ψηΜλ ἀντίκειται, Μαοῖς, ΜαΙΠ., οοπηρ. 
1 αβπ, σ: (ο) τι {11ο ν]ο]ο ἑοτοροῖπῃ 
βεπίθηοθ, Το, 9 Αᾳ., Ὀ6 Ί., Ἠπαίμοαν, 

Ὑπιθβίηρ. Οἱ ἴποςο (α) 568ΠΙ5 οἸθαχ]γ 

βταπιπια{ἶσα]]γ ππίεπαῦ]ε; {ος 11ο Αγ- 

ὧσ]ο [1ηβοτίθᾶ ἴη ὮΙ; ΟΊατοπη., Αππρ., 
Ῥοεση., Τα]ρ.; Ἐαβ.] οπηποί ο ᾱἱβ- 
Ῥεπβθᾶ π]ζᾶ, α5 ΤΠθορΠ. ἵπ Ἠΐ5 ρ]οβς. 

τῇ οὔσῃ κατὰ τὸ εὐαγγέλ. {8οιδ]γ αᾱ- 
ταῖΐζ. Αραϊῖτ (6) {β οχορεοκ! τπ- 
βΑ91{8ΟΨΟΣΥ, 38 πο Βοηίοποθ ποα]ᾶ 

{πας ῶο ἐβπίο]οροίβ, ἴἨθ ὑγ. διδασκ. 

Ῥοΐηρ οὐγίοπεΙγ 1ο ἱπαροτύ οἳ ἴπθ 
εὐαγγέλ., 1 πιοῦ 6ΥΘΗ ΑΥΠΟΏΥΙΠΟΙΡ νηἑἩ 
Ἡξτ οοτηρ. οι. τί. 1, 4. ΊΠπα ἔμετ 
(ο) ἱ6 αἶοπο ἴεπαδ]θ: ἔπθ Αροβί]ο ειῦ- 
Εἰβπ{{βέος Ἠ]ς ροβ]ίοπς αΏοαῦ ἐ1πθ Ίαν 
Απᾶ 15 αρρΗοβ{1οα Ὀγ αιτεϊοτοποθίο ίηο 
οβρεΙ. ΗΒ Ρτθβοπύ α8βεΓ{ἱΟΏΒ πετθ 
οοϊποϊᾶσπέ ση έἩι 1ΐ5 ἐθαο]ίπρ απᾶ ρείη- 
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- Ἶς Ἠ]πα νο ϱΠ- 
12 Καὶ χάριν ἔχω τῷ ἐνδυναμώσαντί µε ἱωνκὰ ἡί Οοεροὶ ἵσ 

116, απά ΨΊ1ο 85 ΠΙοΓ- 
οἵ(α] {ο 1Π8 1Π παγ ΊβποΓαπςθ Απά πηΏθ- 
Ἠεί; {ο Ἠίπι Ῥο αἲ] Ἡοποῦχ απά ΡΙΟΣΣ. 

12. Καὶ χάρυ ἔχω] Βο Τίεοϊ, (θ. 2, 7) πδι ΏΕΤΙ; ρτθαῦ τας] ον] εγ οἱ π1βΒ.; 
ΟἸβτοπα., Εοἱ»,, Βστ. (0οὔϊ), ἲ.; Ώαπι., (Ποππι, ({οςέ); Ππααίξ., Απιζτμί, (εο., 

γίεβδ., Φο]ιοῖᾳ). Τπθ οοηπθοβίηᾳ καὶ 15 οπη(θεᾶ {π ΑΕΔ; αθοπό το Ώιβ.: 

Ἀπρ., Ῥοευη., Ὑα]μ., Οορίέ., 2348, (Όοίμ), Αττα,; 0178. Τηθσᾶ., 8]. Τε]., 
γ{ᾳ., Ἐαᾶ. (ΜΠ1, Ῥτοίεροπι. ῥ. ἨΣΣΣΙΥ, Τιαε]ηπ., Ἠωί]στ, 8ο]. ο. 1). πο 

Ῥτθροπᾶρεβπος οἱ οχίειηα] απἰΠποσϊ(γ 19 {πας ΑΡΡΥ. ἵπ ἔατοιχ οἱ {19 οπιββίοῦ. 
Ῥετᾶαρς {πο ἠπίθγπα] αχραπιθηίς Πα Π{Ιγ Ῥτεροπᾶρταίο 1π {1ο οἴλοτ ἄῑτεοβοι: 
ἔος 18, οἩ {θ οπθ Ἠαπᾶ, {πο ἱπιροτίαηξ οτ]δοβ] ρτἰποἰρ]θ, «ΡρτουἩτὶ Ιδοῖοτί 
Ῥτεθίαῦ θτᾶαα ᾽ (οοπ1ρ. Ἱτθροϊ]θβ, Ργέπιεᾶ Τεσὶ οἱ Ν.Τ., Ῥ. 221), ΒΕΕΤΩΒ Ίθτθ ἴο 
Επᾶ απ αρρΠοβίίοἩ, 111, οπ ἴ]1ο οίλατ, ἐπθ {Πβεγῖοη οἳ καὶ 15 ἀἱβεῆποί]γ 1η 8ο0- 

οοχᾶαηοθ πξ] Βὲ Ῥαπ]”ς πβο οἳ ἐμαί ραχίῖοίο. ΊΤΠα ἴπεη 38 16 1 ροεείδἷε εναί 
ιο οπαϊββίοη Οἱ καὶ ΠΙΑ Ώαγο ατίσοη {οτι α τηϊςίακοτ {ᾶ9ε, οἳ ἴ1θ οοππεσίοπ οἳ 
ἐγὼ πΙᾖἹ χάριν ἔχω, απᾶ α]εο α5 16 που]ᾶ Ίεατο Απ αὈχαρύπεθε Ἠετο Ἠετᾶ]σ 

ηΘΙΧΑ], πο ΡΗ1] τοἰαίτπ, ἐποπρᾗ ποῦ Ὦγ αγ παθβΏβ ψλ οοπβᾶσποο, ἴμθ τεβᾶῖπρ 
οἳ Τέδολοπᾶοτ/]. 

οἵρ]θβ;: βο, Του βἰπαί]αχ]σ, Ώοπη. Ἡ. 16; 
569 Μετεχ ἐπ Ἴο6,, απιᾶ ΟΥ κατά, γ1Π6Υ, 

αγ. δ 49. ἃ, Ῥ. 357, οοπΙρ. ποῖθῃ ο 

Εφ], 1. 6. τῆς δόξης] 
18 ποῦ  1Ίθτθ ροπ]γε οἳ αμα] 
(οοπ1ρ. Ὑήπας, ἄγ. 8 34. 3. Ὁ, Ρ. 211), 

απᾶ οπ]γ εᾳπ1γδ]θηΐ ἴο ἔνδοξος, Ῥεζα, 

ΑπίἩ., 8]., Ὀπό 15 ἐπ ροη. οἱ ἐἶιο οή- 

ἰσπίε; 560 Ῥεταπατᾶσ, 5Υπὲ. 11. 4, 
Ρ. τότ, Βομειοτ]. δΥῇ. ἃ τ7. τ, Ῥ. 126, 

Απᾶ ποίεβ οπ Ερῃ. Ἱ. 13] θπᾶ οΟΠΙΡ. 

2 Όοχ. Ἱγ. 4. Τ19 ρΊοιγ οἵ ἀοᾶ, π]1θ- 

ἴχθι 6 οπ]ποθᾶ {η 1ο ϱαΏετίπρς οἱ 

ΟΕτ]βί (ΟἨτγα.) ος 1π 6ο τίοἈθς οἳ Ἠϊς 
βοτοτεῖρη 6ταοῬ (9 Ἡγ.), 1β ἐ119 ἐπιροτῖ, 

ἴλαῦ πΏ]οἩ 15 οοπἡμ]ηθᾶ Ἱπ απᾶ 16- 

νοβ]οᾷ Ὦγ ἴπο οβρε], “ᾳποᾶ Ταῖ πιᾶ- 
Ἰθβίαίοπι εὗ ἵπιχΙΘΏΒΙΗ ρ]οτίθχα [Ῥοτη. 

15, 23, ἘΡΗ. 11. τ6] εχρ]οεῦ,᾽ ο αβ]- 
Παπ], 2. ΤΠ9 βεη. τοῦ Θεοῦ ἶ8 οοἵ- 

5θαἹθπ/1 ποῖ ἴ]θ Ρεη. ογἰρίπίε (τὴν 

μέλλουσαν δόξαν ἐπαγγέλλεται, Τη9οᾶ,, 

οΟΠΠΡ. 16ο ΟἨ1γ8.), Ῥαΐ ἴπο Εἴππρ]θ 
Φοεβεεεΐυο ΡεὮ., ἴ]ιε ϱ]οτγ πο] ΘΡΒΘΙΙ- 
Μ8Ι1Υ Ῥε]οπρβ {ο απᾶ {5 ἱπππιβηθηῦ 1 
οᾶ. µακαρίου] ΤΗϊ5 ορ{Ποῦ 
(οπ]5σ 1π 16 οοπποσίοη Ἠεχθ απᾶ οἳι, 
νὶ, 16), πλθα ἴππβ αρρ]θᾶ ο οᾶ, 
βθθιηβ ἀθβῖρπθᾶ ΑΜ1]1 1ποχθ ἔο θχα]ὐ ἐ]ιο 

βἱουΥ οἳ {ο (οβρεί ἀἰδρεπβαβοῃ. 

Μακάριος Ἱπᾶρεᾶ πα ἀοἀ, ποῖ οπ]σ οα 
βοοοαπέ οἳ Ηϊ5 οὕη ἱπππιπίαθ]ο Απᾶ 

εβδεπ/1θ] Ῥεχ{θοί]οΏβ (ὅς ἐστιν αὐτομα- 
καριότης, ΤΠθορΗᾶ, πι 1 Τέπι, ν. 18), 
Ῥαῦ οη βοοοιη{ οἳ {πο τίοιθη οἱ ἨΙς 
χηρτογ ἵπ ἐς ἄἱβρεηβαβοη {ο ππβΏ; 

οοπηρ. περ. 388. ἐπ Ῥεαῖΐπι. 1. τ, 

Το]. τ. Ρ. 258 (ο. Μοτε]]), τοῦτο µόνον 

ἐστὶ µακάριο τῇ φύσει οὗ πᾶν τὸ 
µετέχον µακάριον γίγνεται: ΟΟΠ1Ρ. 85ο 

Βαΐοςς, ΤΠεβαιγ. Υοἱ. 1. Ῥ. 289. 

ὃ ἐπιστεύθην ἐγώ] !ωέ]ν αο]νο]ι Ἰ ῶαξ 
επἰτιφίεᾶ :᾿ 5, ΟΟΙΗΠΙΟΠ οοπβίταοΒίοἩ ἵπι 

Βἱ Ρατ] ἘΡῥ., θβρθοίβ]17 ἵπ ταίΘΓΘΊΟΘ 
{ο ἰπῖς βαΏ]θεοί; 5εθ τ Οοχ. ἴχ. τ7, 

ἄδ]. Ἡ, 7, 1 Τ1ς6β8. Ἡ, ᾗ, Τ16, 1.2. Α8 
119 οοπ{εσί {8 ΒΙΠΙΡΙΥ τε/[ευτῖηρ {ο χο 
Ρ856, ποῦ (88 ἵπ 1. Ἡ. γ) 88Ο 6ο ἴπθ 
Ῥτοβεπί {ποῦ οἳ {πο Αροβί]θ5 οοπηπής- 

ΒΙΟΥ, {16 8ΟΥ. 18 ρεχ{θοί]γ βαϊαδ]ᾳ; 560 

ποίθς οη ἄαἶ. Π. 7. 

12. αἱ χάριν ἔχω] 'Απᾶ 1 αἷυε 
απο; βρραπᾶθὰ ῬαχασταρἩ (πού 
Ἡοποτος, 6 ΑΙΕ., οΏ1γ πἰδἒὶ  ΟΟΤΩΣΗΑ, 

{ναι ἐγὼ) εκρτεβοῖνο οἳ {πρ ΑΡοβί]θς 
Ῥτοξοιιπᾶ ἐπαπ]κ]ηθβῃ {ο ο Ἀ τηον- 
οὗ ἴοπατᾶ Ἠϊτα, ας ἱπωρ]]θᾶ ἵπ {πο ὃ 
ἐπιστεύθην οἳ ἐῑιο Ῥτεοθά(τρᾳ τοτβο. 19 



1. τα, 18, 15 

Χριστῷ ᾿]ησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ὅ ] η γή ριστφ η ᾧ Κυρίῳ ἡμῶν, ὅτι πιστὀν µε ἡγήσατο, 
/ . 3 , θέµενος εἷς διακονίαν, τὸ πρότερον ὄντα βλάσφημον καὶ 13 

85 ῬοῬῦ πγρεᾶ ὮΥ ΒοἩ]είουτα. (ρ. 163 
πα.) ἵπ Ἠϊρ ατραπαθπίς αραϊπεί {1ο 

βοππποπεββ οἳ ἠ1ῖς ἘΡ., ἐ]ναί ἐποτο 18 
ἸἩθτθ α δοία] πα πῦ οἱ οοπηβχίοη. Ί/6Γθ 

16 ΘΥΘΑ Βο, πο Αγραπιοπέ οου]ᾶ ὃθ 

Γβ111γ ουπιᾶρᾶ οἩ 14, {ου π]ιαὲ 1 ΤΙΟΤΘ 

ποβοραῬ]θ ἔματ Βὲ Ῥαπ]1”5 {θπᾶθησΥ {ο 

ἀϊρτοβρίοα ὙπΊθπετοτ απηγἰμῖηπρ ο0η- 
πιθοῦθᾶ ση] Ἠ18 πββίοπ αγιᾶ ἔΠΘΙΠΘΥΟΥ 
οἱ ἀοᾶ ἑοπαχᾶρ Ἠΐπα οοπαθ8 Ῥοΐοτο Ἠϊβ 
ἐποαρμῦςὸ οοτηρ. 1 Οοχ. αγ. ϱ Βᾳ., 
Ἠρῃ. 11. 8. Ἠθτο Ἡοποτος ἴ]οτο ἵΒ 
βοβτοθΙγ απη/ ἄϊρτοββῖοτ ; ἴπθ Αροβί]ο 

Ρ8358ε8 οἩ ἴθ πεϊαλίγ πονᾶς ὃ έπι- 
στεύθην ἐγώ (π]ιαί αι οουἱταεῦ {ο ἴμθ 
16ΠΟΧΑΊΟΘ απᾶ ππορτίαἰπ/γ οἱ ἴπθ {θ]αθ 

ἴθβοβοσς Υεχ. 7), νο 6ακΡτεβΒ πΙ{Ἡ ἄθορ 
ἨυπαἩ5γ (οοπαρ. 0Ἠ1γα.) 148 πα] π]- 

Ώ6βΒ; ψἩ 018 ἐπαπ]ς[α]ηοβε Ἠθ ΙΠίθυ- 
Φ88Υ68, Τ6Υ. 13 8ᾳ., ἃ ἀθπιοπβίταῖοι 

{ουπᾶεᾶ οἩ Ἠΐβ ΟΥ θχΡθΓίΘηΦ8Η, οἱ ἴπθ 
παπιβζοιταίηρ ϱτεοθ οἳ ἴ1ε ἄοβρο], απᾶ 
1119 {οχβίτεηθΒΒ (ηποί {ο Ἱερβ] ριιπ]ς]ι- 

τηρηϐ) οἳ αἶπ. Της, στ ηιοιέ βθε]ίς 
{ο Ρητβαθ {19 εαρ]θοῦ {Ώ ἐ1ϊθ ἔοχτα οἳ 
Βὐιᾶϊεᾶ οοηύταβῦ Ῥούπορη ὁ1πο 11’ απᾶ 
ἴπθ «οβρο] (19 πθβ ποὺ ποπ ση δίης 
αραίπςί ἀῑτεσὶ άαᾷαϊσοτε), ο οἳ 8 ἄθ- 

οἱαταίϊοη Ἠου ἴ1θ {ΓβΠΡΡΤΘΒΒΟΣΒ οἳ {πο 

181 πετε δο αὐίλίη τἱρηἈίθοπδηεβε (866 
Ῥαυπιρατίαῃ, Ῥαθίογαίδγ. Ῥ. 224. βᾷ:), 

Ἡθ Ώιουθ ἑλαπ Ἱπιρ]ίθι 15 811 {πω ἴ11ς Ὠβ- 

{917 οἳ Πἱβ οπη 69896. 1Π 8 ποτᾶ, {ο 

18 π8Β {οχ {319 σοπᾶεπιπαίίοη οἳ βἶπ- 
ΏΘΥ8: ἴπθ (οερε] οἱ ὀθθαβ ΟΕτίβέ παρ 
{οσ {ἐῑιθ εαυΐπρ οἳ ΕΙΠΊΘΙΒΕ αηᾶ ἴπθ 
τηἰπ]βίγα{{οη οἳ {οχβίτθπθβΒ: τοτίγ 9 
πββ 8Ώ εὐαγγέλιον τῆς δόξης τοῦ µακα- 

ῥίου Θεοῦ; οοπαρ. Ἠπίμοι ἐπ ἴοο. 
τῷ ἐνδυναμώσαντί με] /ἰο Ἠέπι ὠ]ιο 

βἐγοπρί]ιοπιθᾶ πιο οὐἡ]νέπ,᾽ βο. {ος ιο 
ἄἱβοβαχρε οἳ πιγ οοπιπαἱββίοπ, {0 Ῥθ8ί- 
Ίηᾳ ἴπθ λάβουρον (011978.) οἳ Οµτβὲ, 
ΠἩο οχρτθβαῖτο ποτά ἐνδυναμ., πια 

ιο οχορρίίοη οἳ Αοΐς ἶπ. 21, ἶ6 οἩ]Υ 

ἑουπᾶ {π πο Ν.Τ. 1π δὲ Ῥαυ)ς Ἐρρ. 
(Άοπι, {γ. 5ο, ΏΡΗ, γἰ. το, ΡΕΙ1, {γ. τα, 
α Τΐπι. Ἡ, , ἵτ. τή) ππᾶ Ἠοῦ. αἰ. 3: 
οοπαρ. ποῖθΏ ον Εγὴ. γὶ. 1ο. 16ιθ 
ἆοθα ποῦ 8Θ6Π1 ΑΠΥ ΣΘ{ΘΓΘΠΟΘ {ο [πο 

δυνάµεις π]ήςἩ αἰθεείθᾶ ἴἨθ Αγροβί]ο- 
βΠῖρ (Μαοἰτπ]ρΏιϐ),τιο βρεοία1]γ ἔοτηθτο 
Ότατετγ ἵπ οοπ/τοη πρ ἄαηιρατβ (οοπηρ. 
0Ἠ18,), δαΐ ϱεπογα1!Σ {ο βρἰτίταα] δύ- 
ναµις Το ἐλπο {αποβίοηβ οἱ Π18 βροβ/]θ- 

ΒΗ1Ρ. πιστόν] “Γαλ, 
εἐγιδίή / οοπαΡ. 1 Ο0Σ, σὴ. 28. Ἐδᾶίο, 
ο Βρ]ν 1. τν Ῥ. 4, Ἀἀγοσαίες ἴ]ιθ ραί- 

Μοῖρῖα] ἐταπε]α{ΐοι «Ῥοηατίπρ” (οοπχρ. 
οἴἩ, «ραἰάαρ]απᾶαη }: ἐ]ᾳ Ώοπετεν 

βθοπ1 Ίρτο οἰθατ]γ απΐεπα 519 ; {πο βᾶ- 
ἀτοη ο {1ο ποχᾷβ εἰς διακογίαν ΕΏΟΠΒ 

ἴλαῦ {πο ποτά 18 αβοᾶ ἵη 1{6 οχάΙπατΥ 
εἰλίσα], ποῦ ἐΠθο]ορῖος] βεΏ5θ. 
θέµενος εἰς διακ.] ' αρροὐπείπρ πια, οἳ 

ὦπ ἐ]αῦ Ίο αρροϊπίεά πια, ΓοΥ ἴλα 

πηἰπἰδίγη :) ποῦ ’ ροβίᾳπατα,᾽ ἀτοῦ., ρα 

εἅ στα Ῥοβι1ΐ, ο. Βεημ. Τ19 αοἲ, τὸ 
θέσθαι εἰἷς διακ., {ατπήθαεᾶ ρτοοί απᾶ 
θγἰᾶεποθ ὅτι πιστόν µε ἡγήσατο: πῶς 
γὰρ ἂν ἔθετό µε εἰ μὴ ἐπιτηδειότητα 

εὗρεν ἐν ἐμοί; ΤπεορΗ.; 5θθ Ἠ/ίπου, αν. 

δ 45. 4, Ῥ. 311. ΒοἩ]είογπιβο]αι ὕβ]κορ 
εκορροη αὖ ἐΠῖβ οχρτθββίοα; πΙΥ 

ΙΑΥ πο ποῦ αἄάπορ τ Τ1688. τ. ϱ, 
ἔθετο ἡμᾶς εἰς ὀργήν ὃ 

13. ὄντα] ἸΤλο ρατηοῖριθ βθ6Ι19 
Άθτθ {ο 1Πτο]νθ 8 σοποεβείυε ΠΙΘΑΠΙΩΡ, 

αεποπρᾶ 1 παβ,᾽ 'οῦπα {8πιθΏ ϐβ86Πι,᾽ 

σαβΗπίαπή,---ποῦ, ΄ 8 ΤΙ ΨΊο 88, 

ΑΙ, 8 πῖς ᾳἶτοβ ἵν α Ῥτθᾶιοβνθ 

οαχβοίοτ. Όπ ἴπθ πβο οἳ ραχ{ἱοίρ]ες 
1Ώ ΟΘΟΠΟΘΡΑΙΥθ ΒΘΠ{ΘΠΟΘΒ, 5θο Ῥοπβ]ᾶ- 

ΒΟΣ, ἄγ, ὃ 621, 8πᾶᾷ ΟΟΠ1Ρ. ποίθβ οἩ 

ΥΓ. 7. βλάσφημον] ΄ α Ὀἶαν- 
ΦΛεπιος;) π 1ο {α]] απᾶ πδυα]]γ τθ- 
οεϊνεᾶ τηθαπίηρ οἱ {πο ποτᾶ, 86 {0 γας 
βροοϊα]Ισ αραϊπαῦ {ο πηαβπῃο οἳ ος 

Ἰμοτᾶ (Αοΐς ασγΙ. ϱ, 11) ἐῑιαί Βέ Ῥου] 
Ῥοίμ βροία απᾶ αοἰεᾶ. ΤΠ τετρ 
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διώκτην καὶ ὑβριστήν. ἀλλὰ ἠλεήθην, ὅτι ἀγνοῶν ἐποί- 
1 ) 3 , ε ’ δὲ ς ή [ο 1 ή 
4 Ίσα ἐν ἀπιστίᾳ, ὑπερεπλεόνασεν δὲ ἡ χάρις τοῦ ΤΚυρίου 

βλασφημεῖν (1.6. βλαψιφημεῖν, Το, 
Ἐέψπι, Τογεο]. οι. 1. Ῥ. 47, οἱ. 11, 

Ῥ. 49) ἴδικεη ρ6γ εο ἵ8 ηθβτ]γ θᾳἱτα- 

16η {η πιραπῖτρ Το λοιδορεῖν {ε.0. αν- 

{ψγ. Ῥοΐψο. 9, λοιδόρησον τὸν Χριστόν, 
οοπιραχθᾷ ψηζ]ι ἴπο ππατίστς ΑΠΑΨΑΣ, 

πῶς δύναμαι βλασφημῆσαι τὸν βασιλέα 

μου; ΟΟΙΠΡΕΤΘ Ο1εΠ1, ΑΣ. Ρωάαρ... 8, 

Ῥ. τ37, εᾱ. Ῥοΐΐ6χ); πετ ἩοΨθΥαΣ 15 

βίαπάς ἵπ οοπηοσίοι πΙἩ ἀοᾷβ π8πΠ1θ 
16 παζατα]]γ Ἠ8β {1 πποχο Βρεοῖα] βπᾶ 

άρα]. ταεβηῖπρ οἳ «Ῥ]αβρβεπιγ; ἡ 

εἰς Θεὸν ὕβρι, Βαϊᾶμβ: 89ο Βι1ο06Υ, 
ΤΠεβαυγ. 8.Υ. Το]. τ. Ῥ. 606 Β4. 
διώκτην] ρεγεεσµίου;) οὐ µόνον ἐβλασ- 
Φήμουν ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους διώκων 

βλασφημεῖν ἠνάγκαξον, «Ἀομπα.: 889 

Αοΐβ αχ, 4, Χατί. 11, (81. 1. 13, 23. 
ὑβριστήν] ' ἄοεν ο οµίταβε,᾽ 0ουγΏ. 
απᾶ ἨοῦΒ.; ΟΠΙ7 Ἠθτε απᾶ Ἠοπι. 1. 49 

ὑβριστὴς [ροσ]ιαρΒ ἔτοπι ὑπέρ, Ώοπα]άς. 

Οναϊψ], 6 345. σι γοτΏα] τοοῦ, ἑ (το), 
Ῥοῦε, Εέγπι,. Ἐογεσλ. οι. 1. Ῥ. τά] 

18 οη6 πο ἀἱδρίας Ἠΐ9 Ἰπβο]επορ ποῦ 

1η ιυογᾶς τηθτε]γ, τί 1η Φεεᾶς οἳ Υίο- 
ΊεποῬ απᾶ οπίταρο: 56θ ΤΤΘΠΟΗ, 5/ποπ. 

82ο. 'Ῥασ]ας ποπ Ιάατα ᾳαἰραβάαπα 

το]αά ρτπάίρας απαορἠβοαῦ. Ῥτπηας 

στοᾶις ο5ὺ ταα]θᾶίοθτε, 1ᾷθο βο τοσβῦ 
Ῥ]αβρΏθπαυπα; βοουπιᾶσς Ιπβεοίασ!, 6ο 
βο βΡρε]]αί ρειβεσιίοτθτα; εὖ απί ρο- 

{οβ ἱπβεοία {1ο οἴέτα, γίτα οοπεἱβίθγθ, εᾶ- 
4ῑ{ ἴογῇ]ο Β6 11956 ΟΡΡΙΘΘΒΟΥΘΤΗ, δ1β{1- 
π]απ]. Τ16 ἱταπβ]αίοη ο 11ο Ὑα]ρβίο 
ἑοοηππιθΙοβαβ,᾽ {5 βοβτοε]γ ογ]Μἱο8]1Υ 

οχαοῦ, 88, δ]{ποιρ]ι ΄ οοπ{της] 1,’ [ρετ- 

Ί8Ρ8Β ἔτοτα ' οοπύπηθο,᾽ 988, Εἐγπιοῖ. 
Β.Υ., οοπιρ. Ῥοΐ6, Υοἱ. τ. Ρ. 6τ] 15 ἴτο- 

αποπ/]γ αρρΗεᾶ {ο ἀθθᾶρ (σ.ϱ. 099541, 
Βεῖζ. άαἴ. 1. 19, 4 ἀ8πανθ γἶπα ϱὐ οοἹ- 
ἐππιρ]θπι [Ππούσιπι] ρου{εττθ), ΄οοἩ- 
ἔππιθ]Ιοβιβ) ΑΕΠΙ ΠΙΟΓΘ ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΥ 
αρρ]θᾷ {ο ποχᾶβ. Τ]1 ἀῑδιϊποίίοπ Ῥθ- 

ἐπθθη ὑπερήφανος (ΜιοπρΏία), ἆλαξών 
(ποχᾶς), απᾶ ὑβριστήςε (ἀθεᾶβ), {6 1π- 

νθβρα{θᾶ ἵπ Ττ6ποἩ, ᾖ,ο.; 888 88ο 

η α, Υποπ. 1. 7η. ἀλλὰ 
ἠλεήθην] ΄ αἰζῖ, ποθιέἐηδίαπᾶύπᾳ, 1 οὔ- 
ἑαΐπεά ποεγο/.. ᾽Αλλὰ Ἠας Άστο Τΐς 11 
Απᾶ Ῥτορος δεοζιείυε («ααᾶ Ίατα Ίου 
6886 ἆθ απο Εαπαας ἀῑοίπτῖ, Κ]οΐΣ, 

Ῥευαγ. Υο]. 1. Ρ. 2), 8πᾶ {Ώθηος 90Π1- 
αηοΏ]γ αἄνογβαίίνο ἔοχοθ: (οᾷ”β ΤΙΘΤΟΥ 
Απᾶ δὲ Ῥαπ]. παπί οἱ {6 βΤθ Ρα ἵπ 

ΕἩαχροβί οοηΐταξῦ, Τη {πο {ο]]οπῖαρ 

ψοτᾶς ἴπο Αροβ{]ο οἸαχ]γ ἆοθε πού βοα]ς 
Εἰπιρίσ {ο 6χοιαο Ἠπασε]έ (Ώο Ἠ7.), Όαί 
Μο ἠ]αβίχα{ο {16 πιτοῖ{α] ρχοοθᾶπτο οἳ 

ἀῑνίηο ρχῃοθ. ἩἨ[α ἴρποταποῬ ἀῑᾶ πού 
το Ηῖτα Αη ο]αίπα οη οἆΏ ἔλεος, Ὀαί 

αηθτε]γ Ῥτῦ Ἠΐπα ψΗἑΒΊα 19 Ῥρα]ε οἱ 165 

οΡετα{ΟἨ. ἐν ἀπιστίᾳ (' Ῥεῖηρ 
ψεί ἐπ αποεϊίε[ι Ῥεϊ]) ἔπεπ {ατίπες 
ἄεβπες {19 ϱᾳτουπᾶ οἱ Ἠ16 ἄγνοια: Ἠ18 
1βΠΟΙ8ΠΟΘ Ψ88 ἆπθ ἴο Ἠϊ5 ἀπιστία. 

Ἠογ {8Τ {]αί ἀπιστία 88 εχοαβαὈ]θ 

18, 85 Ἠτπί]ου οΏβθΥταβ, Ι6{{ αητιοὐοθᾶ: 

16 16 οπ]γ ἹπαρΗεᾶ ἐ]ιαί {11ο ἄγνοια πἩΙοἩ 

χθςι](θᾷ ἔτοπι {5 πας βαοὮ 85 ἀῑᾶ ποῦ 

Ίθανο Ἠϊπι γἨοΙΙΥ ἀναπολόγητος; οὗ 
γὰρ φθόνῳ βαλλόμενος ἐπολέμουν, ἀλλ᾽ 
ὑπὲρ τοῦ νόµου δῆθεν ἀγωνιζόμενος, 

Τηοθοά.: οοπιΡ. Λοῦς Η1, 17, Έοπα. ΣΧ. 1, 

Άπᾶ ϱοο 65Ρ. ἴπθ εχοε]]οπῦ βεχπΊοπ οἳ 
γα ου]απᾶ, Ῥασέ ττ. Το]. τ. Ρ. 74:. 

14. ὑπερεπλεόνασεν] "ωα6 (ποῦ 
ἐλαί] Όεεπ, Ἐεἱ1θ) εποεεᾶἰίπφ αὐωπ- 

. 4 

ἀαπὶ,) [παρα {αἑ] Όστ.; 

6ΟΠ1Ρ. Ἠοπι. γ. 20, ὑπερεπερίσσευσεν 
ἡ χάρις, α ΤΗΘΒΒ. Ἱ. 3, ὑπεραυξάνει ἡ 
πίστι. Ἴηετθ ἶ8 ποῦ Ίθτοθ ΑΠΥ οοπι- 

Φαταϊΐνυε ἴοτορ ἵπ ὑπερεπλ., Ψ]ιθίλογ Ἰη 

χο]αδίοη ἴο πο Αροβί]θ'ς ἔοτταθγ Βἴπ 

απά ππ0θ]θξ (Μας), οἵ ὔο {ῇθ ἔλεος 

σ]Ἡῖο] Ἡθ Ἠαᾶ οκρετὶθηοθᾶ (ὑπερέβη 

καὶ τὸν ἔλεον τὰ δῶρα, ΟΗ1γ8.), α5 
Υ6τββ οοπιροαπᾶθᾶ υηζλ ὑπὲρ ατθ τβθᾶ 
υγ δὲ Ῥαπ] ἴη Α ειωρεγῖ. ταίἉος ἔλαχι α, 
οσπυρα». 86Ώ8ο; 560 Ἐτΐσ. Ῥοπι. Το]. 1, 



1. τή, 15. 17 

ἡμῶν μετὰ πίστεως καὶ ἀγάπης τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 
9 . ο 

πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος, ὅτι Χριστὸς 15 

Ρ. 359; ἴ]θ ΑΡροβί]ο ἔπς οη]γ εσρ]αῖης 
τιοτρ {111 Ἠου, απ ἵτπ γ]ιαῦ τηθαβατθ, 

Ὦθ οΏ{βΙποᾶ ππθτογ. Ταἱ8, 16 πααΥ Ὀθ 
οὐρβεχνεᾶ, Ἡθ Ιπίχοᾶιορϐ, ποῦ Ὦ7 9η εςκ- 
ΡΙΦΠΑἴΟΣΥ καί, ΟΥ Β, ΟΟΠΒΣΙΩΒΙΟΥΥ γάρ, 

Ῥα8 Ὁγ δέ; α ροηί]θ αἄγειεαβῖτε {ογοθ 

Ῥεῖηρ εαρσεβίεᾶ Ὁγ {πο Ιαβὲ ποτᾶς, ἐν 
ἀπιστίᾳ: 'Υ88, ππθεμθτνίηρ 1 ΥΑ8, ὑέ 
οᾶ”8 ρτ8οῬ παξ ποῦ οἨ ἐπαῦ βοροαηό 

Ρίνεη 1η βοβηίγ πιθΏςιχθ:) 668 Θ8Ρθ- 

οἵα]]γ Ε]οΐα, Ώευατ. Ῥ. 363 Βᾳ., 8ηᾶ 
ΟΟΙΩΡΔΤΘ ἴπθ ΤΘ6ΠΙ8ΣΙ8 {Ώ πηοῖθΒ οπ «αἴ. 

11. 8, 11, Ἀπᾶ αἱ]. 889. Τ1θ ποτᾶ 

ὑπερπλ. 18 εχοθββ]τε]γ τατο; 15 1185 
ΡτεεοΏῇ οπ]γ Ώθετ {οσπιᾶ {π 1119 Ῥθαζὺ. 

Φαΐοιι. . 1ο, Ἀπᾶ Ἠετπιβ Ρα5ΐ. 1. 
Μαπᾶ. ν. 2, πθτθ 1ὲ 15 πβοᾷ ψἰὮ α 

βοπη]-]οσοαἱ τοίθγϱησθ,---ού χωρεῖ ἐκεῖνο 
τὸ ἄγγος, ἀλλ’ ὑπερπλεονάζει τὸ τρυφε- 
ρὸν πνεῦμα. Όπτ Βὺ Ῥαπ] ἐεαπεπό 
πβς οἳ τοτΏΏ οοπιρουπᾶθᾶ πίἉ ὑπέρ, 

566 ποΐθα οπ Ερ]ι, Π]. 29. 

μετὰ πίστ. καὶ ἀγ.] Εκδ απᾶ Ίου6 
Άτς ’ἴης οοποοπιέἑαπἰε οἱ ἔπθ ϱτ8οθ οἳ 

οἳσ Τιοτά ἆθειαςδ; οπ φἩΙο] Ῥτορες 

οχ06 οἵ µετά, 560 ποῦθΒ οπι Ἐβῆν, υἲ. 23: 
Βπᾶ οοπαρ. 19. {Υ. 2. θο 88 τἰρΏ{!γ 
{6]ῦ απᾶ εκρτοββθᾶ ἐπί 15ο οἳ ἴπε 

Ρτερ.,---"γεχΏίς μετὰ κ.τ.λ. ἱπάλσαίατ 
πίστ. κ. ἀγ. αααδὶ οοπι1{6β {11ββο 11116 

χάριτος, Οἱ 116 ὑπτο βαὈβίβη{ίγεβ {μθ 
Αταί, πίστις, Βωπᾶβῖπ οΏτ]οι5 απ10116- 

βἱ8 {ο ἐν ἀπιστίᾳ, του. 13 (οἩ 158 πιοτθ 
Ἰπο]αβίτο 86η α5 8159 Ἱπορ]σίηρ ἐλπίς, 

βεο Ὀρίου!, 1,εἶιγὸ: τά, 1. 4, Ῥ. 3241). 

ψηι]]ο ἀγάπη, πΏἶο Ἠθτο 86εΏι ο]εατ]γ 

1ο Ἱπιρ]σ Οµχ]ρΙαπ Ἰοπε, 1οτθ {ο πια. 

(αρ άπ.) 5 πε]] 96 ἰο 6ο, βαρρεβῖς 8 
οοπίταβέ {ο Ἠΐς {οτπιθς οταθ]ίύ απᾶ 
Ἠατεᾶ; /ἀΠθοβο ἵπ ΟἨτὶείο [ορροπί- 
ἑατ]βατί ία ᾳαβπι6χοτοπετα{ θἄτοτριβ 

Β461θβ,’ Ο81γ. τῆς ἐν ᾱρ. 
᾿Τησ.] ω]ναῖν ἐς ὅτι Ο]ηἱ6έ Τεεις,᾽---οί 
ερετ ΟἨτίβέαπι, αδέίπ. (σοταρ. ΟΗ178., 
τὸ ἐν διά ἐστι), Όαῖ ἐπ Ἠίπι, 88 1455 

ἴγαθ ΒΡΏΘΥΘ απᾶ εἰεπαεηῦ. Ἐαϊῃ απά 
1ογθ Ί8γο ἡλιαῖτ οπ]γ ἰχάθ οθπίτθ ἵα 
Ἱθεις Οτ]δές {5 ἵρ οπ]7 πΏεπ πο 819 
{π υπίοη ση Ἠίπα ἐ]αῇ νθ οςη ϱΏθχα 
Ίπ απᾶ Ῥο οπᾶογθᾶ γΙἰ] ἴοβθ ϱΓ80ΕΒ. 
ΤΙ Ῥτορθς παεαπῖπρ οἱ ἐν Ἠ8β {Τ6- 
αααπ!{1γ θεση γΙπᾶΙοαθεᾶ ἵπ ἴπεςε οοπ]- 

πηθη{ΒχἰΘΒ: 866 ηοίθῦ οπ ἄαξ, Ἡ. 17ν 
ον ΕΡΛ. Ἱ. τ, 81. Οπ {1ιθ Ιπβοχ{ἶο οΕᾷιθ 
αχῆῑο]θ 5ο ποίθΏ 0η οἩ. 11, τῇ. 

16. πιστὸς ὁ λόγος] !'Γαζλ}ωῖ 
ἐ]εεαι/έπρ,᾽' ὑτίρσν [ὑταβίγ, 5ιτε] ἑλαία 
νοιτᾶ,’ ἀοἶμ.; πιστός,--ἀντὶ τοῦ ἆψευ- 

δἠς καὶ ἀληθής, Τ]εοᾶ. ΤΠΐ8 «ρτ!- 

νἰβαίηα, ργ/απᾶὶ {οσπαυ]α” (Βεηρ.) ἶ8 

ἑοαπᾶ οη]γ ἴπ {1ο Ῥαείοτα] ΕΡρ.; οἩ. 

Π1, αν ἴ. ϱ, 4 Πάπα, Ἡ, 11, 40. 11, 8: 

οοπ1ρ. ἴχθ βοπθπλαῦ αἰπιῖ]ατ {οχπηθ, 

οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθιωοί εἶσιν, 

Ἐθν. αχἰ. 5, αχί]. 6 (οτι. εἰσιν), απᾶ ἆλη- 
θιὸς ὁ λόγος, 1 ΕπβΒΧ. 6, 2 0Ἠτομ. 

απ. 6. Τλία 18 οπθ οἳ πο της Εϊπΐς 
ἐλαῦ τιαγ ἰοπᾶ {ο οοπΏττη πς {π {ο 
ορ]πίοη. ἐλαξ {ο {ηχο ἘΡρ. ποτο 
στ{δοη αὈοιῦ ἴ]λθ Β8ΥηΘ πιθ; ΟΟΠ1Ρ. 
πθιῖκο, Εἰπ]εϊ. 8 48. 1, Ὦ. 499 
(ο. ο). πάσης ἀποδοχῆς] «αἲὶ 
..6, ευεγ} Μπι οῇ) αοοερἰαϊίοπ,’ ΑαἩ.; 

Αη. οχκοε]]οπί {χαπε]αίου. ᾿Αποδοχή, 

ερκοερΏο βὐπᾶϊϊ εὖ {αποσί Ῥ]6ῦς, 
ΒολπείρἩ. Ίιεα. Ῥοΐψῦ. Β.Υ. (οοπαρ. 

ἀποδεκτός, οἩ. Ἡ. 3, Τ. 4), ἵδ αβθᾶ τειγ 
{τοαιεαί]γ απᾶ ἵπ ΥΕΥΥ δἰταῖ]αχ ο0Η- 

βἰχποῖοπβ Ὦγ Ιθΐον ἀγθε]ς 16618; 6.0. 
ἀποδ. ἄξιος, ΡΗΐ1ο, ἆε Ῥγαπι. ἃ 23, 
γοῖ. 1. Ῥ. 568, 1ο. ἄε Ῥνο)αβ. ὃ 1, Ὑο]. 

τ. Ῥ. 41ο, αἱ. Ία Ῥο]γοίας (πΊοτο 16 
τουγ ἔτεαιθη{]γ οσοι) 14 18 οορββῖοἩ- 
117 ἔοιπᾶ ἵη απίοα πη(Ἁ πίστις, 6.0. 

Ηἰοί, 1, 49. 4: 1. ο. δν θἶαπα βάσε 
οβῦ βροοἶθβ ασσερί{οπίδ,) Ῥθηρ.; 5θθ ἴχθ 

οοἹθοβίοπς οἱ Ἐ]ρπου απᾶ {πθ ῬΏτα- 
βθο]ορίοα] αηποϊαίοτα, Ὁσ α1 οἳ πΊοπα 
ἔλο πονᾶ ἵς αὐαπάασπ{]γ Π]πείταἰεᾶ. 

Οπ΄ Εις π9ρ οἳ πᾶς ν] αὐβίταοί 

ο 



18 ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α. 

3 ναὴ 
ο - 

]ησοῦς ᾖλθεν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι, ὧν πρῶ- 

16 τός εἶμι ἐγώ: ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἠλεήθην, ἵνα ἐν ἐμοὶ 
πρώτῳ ἐνδείξηται Χριστὸς Ἰησοῦς τὴν ἅπασαν µακρο- 

ἨΟἨΏΒ, ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΥ ἄεποίίηρ εαἰεπείοη 

(οπαπῖάτη {οῦῖτς πίτας) {αου Παβία, 
Ῥεπρ.)ταἴἨοει ὕλαη {π{εηδίοη, 8εθ ΠοίθΒ 

οπ Ερῃι. 1, 8. ἦλθεν εἷς τὸν 
κόσμον] “σαπιο ὑπίο ἴ]ιο «ογίά:᾿ 889 
ἆομτ απ. 28, Απᾶ (ποοοτᾶῖπρ {ο ἴπθ 

τηοβί Ῥχοραδ]ε οοπβἰταο(ίοπ) 1Ρ. 1. 9. 
Τη ἴἨθβθ Ρ8βΕ8ᾷ68 κόσμος 18 ΔΡΡΥ. Ἱβεᾶ 

1η 169 ϱ]ηεἰσαὶ ο Ῥοτπαρϐ τἍἴΏοτ (5ε6 

Πομη 1. τό Αα.) οο]εσίίυε ΒΕΏΒΘ; 

οοπ1Ρρ, Ἐειβς, Τ16οἳ. 616. 1Υ. 2ο, Ῥ. 

328, 8πά ποίθβ ον ααὶ. ἵν. 3. Τ18 
α]αβίοη {Ίιαγ {ωγο]το {ο {119 προὔπαρξις 

οἳ ΟἨτῖοί {5 οἶθατ απιά υππηϊβίλκραΏ]θ; 
οοπηρ. Ῥθαβίβοι, 0εεᾶ, Ὑοἱ. 1. Ῥ. 141 

(εᾱ. Ῥυχέου). ὧν πρῶτός εἰμι 
ἐγώ] «οἱ ῇοπι 1 απι ο]ίε];᾿ '8πΐθοθ- 
ἆθπβ ΟΠ1ΏΘΒ ΠΟἨ ἴΘπΙΡΟΣΘ Εθᾶ παβ]ρη]- 
{αΐο, Απριβῦ. ὑπ Ρεα]. Ἱσχ. 1, ι. 18- 

ΠπΙαπϊ απᾶ οὔΏοσβ, {ο]]οπίηρ 8 Ἠϊπί οἳ 
ΑΠΙΊΧΟΡΘ, οπᾶεατοις {ο 41817 Ἴιοβο 
ψογᾶβ, ὮΥ ταξεττῖηρ ἴλθ τε]αᾖ]τε, πού 
ἰο ἁμαρτωλοὺς βΏβο]αίοΙσ, Ῥαΐύ «16 
ἐππίατα απί ος ὁπᾶβῖσπιο οοπτοτεῖΙ 

εταηύ {π Πᾶᾷρπι: ὧν Βο. σωξζοµένων, 
ὙπερροΙι. : Επι ]ατ]γ Μασῖς, απᾶ, 35 πα 

πηραῦ ἹβτᾶΙγ Ἠβτο εκρεοἰεᾶ, Αΐευ- 
1απᾷ, δεγπι. Χχχ. Ὑο]. . ϱ. 720. Α8 

Ἡογψθγεχ 6ε ποτά Χριστὸς ᾖλθεν... 

σῶσαι πιυβῦ οΙθβχ]γ Ὃθ {ακεη ἴτπ ἐ]ιαῖτ 

νηᾶοβίεχίθηὔ,---“ΠΟἨ βΟΙΟΡ 11108 {1ος 

5εᾷ οἱ ΟΙΩΠΘΒ οπΙΠΙΠΟ ΠουπΙπθβεὔρεςς- 
ἴοτθρ τοπ1{ β8]νοβ 1οςγθ,’ 6οση.ΒΤιαρ., 

--αΥ Ἱπετρτείαίοι Πο που]ά 
Ἠποῖέ οἶίλοι ἁμαρτωλοὺς ος 166 το]αἰῖγθ 
ΒθεπιβοχεσοΜσθ]]σ πίεπα)Ρ]θ. Ἐᾳπα]]Υ 

ππαποσθβἙ{α] {6 1ΏΥ ρταπητηα ἶσα] αχριι- 

χηεηΐξ ἀεᾶιοθά {τοπα {19 απατλχοἈἸς 

πρῶτος, ΒαΙ]. “θἴποι ἆθι Τοτπεμταβίέεη,) 
Έιαῖέ; {ος οοπιρ. Μα({Ἡ. κ. 2 (Ῥε Ὑ. 
18ο οἶζθρ {Ό, καὶ. 28, Ὀ8 ἐ1ῑθ τοβᾶῖηρ 
16 ἀοαοθα]), απιά Μιᾶα]θίοι, Αγείοῖς, 

γ1. 3, Ῥ. 19Ο (θ3, Ἡοβθ). ΤΊπ8 {ο ϱχ- 
ΡἱαίἩ ΑΥΑΥ ἴ]ιθ {οχοθ οἳ 1118 οχρτθββίοι 

18 βοτῖοιιβ]γ ἔο ταίβε {πο βίτονρ ουττεηύ 
οἱ {θοΙῖηρ πα ἩΤ4οΝ, ετετ ἵπ ἴθτπλβ 
οἳ βθοππίπρ ἨγροτΏο]θ (αὐτὸν ὑπερβαί- 
γει τῆς ταπεινοφροσύνης ὅρον, Τη98οἆ.), 
ἴμθ ΑΡροβί]θ οτετ α]]ιᾶςς {ο Ἠ]6 οοπ- 

νοχβίοἩ, απᾶ Ἠΐ5 βἰβΐθ Ῥτοοεᾶῖπρ 19; 
899 ποίθβ οπ ΕΡΛ. ΠΠ. δ. 
εἰμι] Νοῦ ἦν; '08Υθ ϱΣΙβΙπιθβ Π10- 

ἄθβίτο οἈιξᾶθ Αροβίοίατα πιεηἠατπα 

6086, Ύθίβτα Θ6ΠΊΠΙ ΠΟΠ ΠΙΙΏΊΒ Πτα 

Ἡαπιῖ]επω οοπ/{ΘΒΒΙΟΏΘΠΙ εἄοτο το]αζ, 

βέαπε ος {πή]ταο οοχᾶ1β Βεπβα ἄερτοπαρ- 

ἰαπι,) Οᾳἱν, Βεθ {πο εχκοε]]επῦ ΒΕΥ- 

ΤΛΟἨΒ ΟΗ ἐλίς {οχί Ὀγ ΒΗρπαταοχιά, Φεγπο. 

ΧΧΧ. Χχχι. Ῥ. 632 Β4. (Α.-Ο. Τ455.), 
Απᾶ οοπιρ8το Απραβῦ, δετπι. σταχτν. 

σιαχγ. Το]. Υ. Ῥ. 939 β4. (εᾱ. Μϊρπε), 
Ἑταπ]ς, δ6Υπι. Ὑχπ. Ὑο]. α. Ρ. 198 5α. 

(4.0. Τ.:). 
16. ἀλλά] 'Ποωῦσι, Ααζι.: τοῦ 

χθβαπηρίήτο (τεβρίοι κά τετ. 19 
Ἠεῖητ.), Ὀα, 88 ἵπ Ὑθυ. 139, βθο]αβῖνε 

Άπᾶ απ ζλθἰίομ], ταβτ]άηρ {πο οοπἰταεύ 

ρεύπεεπ ἴμα Αροεί]εβ οππ ]πάρπιεωϊ 

οἵἳ Ἠήπιβε]Ε απιᾶ ἴ1θ ππετο7 πΏῖοὰ ἄοά 

να Ῥ]θαβεᾶ {ο Ώου Ἠϊπα: ἁμαρτωλὸς 
(μέν) εἰμι, ἀλλὰ ἠλεήθην. Ῥεζα Ίας 
Ίετο ἠαᾶϊοἴοπβΙγ οΏαπρεᾶ “ϱεᾶ,' Τα]ρ., 

1π{ο «νογωπι;᾿ 88ο ΚΙοΐα, Ώευαν. Το]. 

απ. Ῥ. 3, Απᾶ ΟΟΠ1ΡΒΣΘ ΒΟΠ1Θ τθπηατ]κ6 

οἳ ὙΓαἰετ]απᾶ οἩ {Πίς ρατο]θ, ευπι. 

ν. (Μογοςβ Τιθοί.), Υοἱ. απ. Ρ. 1ο8. 
διὰ τοῦτο] ΄οἩι ἐ]ία αεοοιπὲ,' "ου ἐλίς 

οπὄ; ᾿ Ῥοϊπθϊηρ Το, απᾶ ἀῑτοοίίπρ πποχθ 

εβρεοῖα] αὐθεπίῖοη 6ο πε ἵνα. 

ἐν ἐμοί] «ἔπ πιο; ποῦ θᾳπἱν. {ο δὲ 

ἐμοῦ (ΤΠοοᾶ.), Ὀαῦ πΙζἩ ἐπο α5α] οπᾶ 

5411 ἔοτοθ οἳ ἐῑιθ Ρτθρ.; ἴλο Αροβί]ο 
Ψαβ {ο ὃθ Αβ8 1ΐ Ἠεχε ἐς αιὁείγαίιπι 

οἳ 416 βοδοὮ: οοπηρ. Ἐχοᾶ. {χ. 16, 
Απᾶ β9θ οχχ. ἵπ που, γ. 8 «8. 8, 
Ῥ. 945. 8πᾶ ποῖθβ οπ, αι 1. 14. 
πρώτω] 'ο]ίεβ ποὺ 'Βτοῦ,) ΑπίΗ. : 
ἑαπᾶ16 ο 14 αποᾶ πάρεχ ἀῑσεταῦ ϱο 



1. τό. 19 

θ , Ν ε , α / , μα) υμιαν, προς υποτυπωσιν τῶν µελλόντων πιστεύειν ἐπ 

Ῥπίπαυπα 6589 {πΐθι ρθοοβίοτεΒ,’ ΟΑ]ν. 

ἐνδείξηται] 'πιῖϱΏὲ ϱΊοιο ου],  ἱη- 
{θπβΐτθ, οἨ, 86 1ξ Ίας Ὄθδεπ {οτπιεᾶ, 

ἀγιαπιῖο πιᾶᾶ]θ; οοπαρ. Ὀοπα]ᾶς. αγ. 

8 432. 2. ὐῦ, Ετᾶροι, βργασλῖ. ἃ 52. 

8, απᾶ 596 ποίθς ον ΕΡΙ, Ἡ. 7, πλετο 
ἐΗίβ πιοτᾶ απᾶ 1{6 Ίδες ατο ποἰῖϊορᾶ 
Απᾶ ἁπτερμραθεᾶ. τὴν 
ἅπασαν μακρ.] “ἐλο ιο]οῖο οἱ Ηίς 
οπρ/-οιι[]εγίπῃ»᾽ {.ε. ' πο ἴπ]πεβι οἳ 

Ίοης-βαβεείαᾳ,) Ῥαΐ]ο: οὐκ ἔφη, ἵνα ἐνδ. 

ἐν ἐμοὶ τὴν µακρ., ἀλλὰ τὴν πᾶσαν 

µακρ. ὡς ἂν εἰ ἔλεγε, μᾶλλον ἐμοῦ ἐπ᾽ 
ἄλλῳ οὖκ ἔχει µακροθυμῆσαι, ΟἨΣγβ. 

Τ19 τοβᾶΐπρ ἅπασαν (ιασβπι., Τίε].) 
18 ποῦ φιήίε οθτβαῖη : ἴπθ ρτεροηᾶθ- 
χαηοθ οἳ πηοῖθ] ααΏλποπΙθγ [ΑΕ Αξὲ ορ. 

ἴο ΡΕΤΙ] 19 {ω 168 ἔπτους, ή {6 Υηᾶ” 
Ρο τεπιβχκεᾶ ἐπαί ἴπο ἔοττα ἅπας ἶ8 
οπ]γ ἑοαπᾶ οποθ 1ποτε ἵω 56 Ῥαα]ς 
ἨΡ}., ΗΡΙ. νί. 13 (81. 11. 28 Τιασ]πι. 

19 τοι ἀοαρια]), ψ]ο 119 πιοτο 

ΟΟΠΊΤΑΟΠ ΣΟΣΤΗ Ο0ΟΠΣ8 8 Ὀοιιέ 4-29 ΤηΘΒ. 

Βύ Τωα]κο 8ος ἅπας ἴαχ Ώιοτθ (23 πιθβ 
οεγἰαϊπ) ἴλαη ΑΠΥ οὔλεχ οἳ {πο Ελοχεᾶ 
νη1{6ι5. Ότ {16 686 Π51181 ΡοβΙΙοη οἳ 
{Ώο6 αχθ]οῖα, 56ο ΜΙάᾷ]. ὤγεε]ι ἁγὶ. οἩ. 

στ. Ῥ. 1οή ηοῦθ, απᾶ οοἵΏΡ. θιεᾶοτί, 

Ῥεϊέγᾶρε, Ῥ. 38τ, πἩο Ἠ8β Ἡοποτοτ 

οπω1ἑ66ᾷ Π1β ΙΠπβίαποθ ϱηᾶ Δοΐβσχ. 18: 
6οΙ1Ρ. ἄτθθΠ, ἄΤαπιπι. Ῥ. 194. 

Ὑζθ πεθᾶ ποῦ Ἠθχθ πιοᾶ/Ι{γ ᾖ1θ ΠθΑΠ- 

πρ οἱ µακροθ.: .Ώ9ο ὑτρα]δαχ µακροθ. 
απῖα Ῥῶπ8β Ῥθοσβ[ῖς ἄερίίας ἀβοτί 

Ῥτορίου β]οσίατα βπαπι, οὗ αἱ ἀθίταχ Ῥες- 

εα{οτίρας τθβϊρίδοεηά1 1οσᾳς, Β1οες, 

Τ]ιοβαιγ. Β.Υ. Το. 11. Ῥ. 203. 118 

ἀἰδΗποίῖοι οἳ ΤΏΘΟΡΗ. (οη αἴ. Υ. 22) 
Ῥθίπ/θεη µακροθυμἰα (σχολῇ ἐπιτιθέναι 

«τὴν προσήκουσαν δίκην) ΑΠᾶ πρᾳότης 

(ἀφιέναι παντάπασι) οθεᾶ Ὦγ Βαΐοοτ, 

Β.Υ., οπᾶ ΤτδηποἩ, ΦΥπΟΠ. ἃ 5ο. ε ΤΙ} 

ῬοτΏαρς Ῥο βαὈβίαπ{ιαὐεᾶ Ὦσ οοπηρΒΙ- 

ἰηρ ἐπίᾳ ραββαρο σι ΤΗ0. 11, 1. 
πρὸς ὑποτύπωσιν κ.τ.λ.] «ο εα]λέδι 
αραξίεγπ [ου ἐλεπι, ἄο., πρὺς ἀπόδειξιν, 

(ουπα. οἱ ὑποτύπ., Ἰδιο 2 [οβ- 
ο απ » 

ἰεηβῖο, οχεπωρ]ατα, 2 Ῥοἱ, Ἡ, 6] γν., 
ἵβ α δὶς λεγόμ.; Ἡθγθ, απιᾶ ἵπ 8, ΒΟΠ16- 

μλναῦ πιοᾶιᾶθᾶ 6οπ8θ, 2 Τΐπα. 1. τῇ. δὲ 
Ῥαπ1”5 ταοτθ πβυδ] οαχργεβδίοη ἆβ τύπος 
(Ώστα, ν. τᾳ, Ὅὶ, τ7, 1 Οος. Σ. 6, ΕΙ]. 
δν τε 81.), Ῥαἳ ου ἐίβ ὑποτ. 18 Ῥες- 
Βαββ Ἠοτο αρα ζη{θᾶ, ς 16 {5 ποῦ Ρο 

ΤΟ ἔΠθτηθγθ ρ8βΒτθ οχα αρ] (τύπον) 
5 {19 αοὐϊνο ἄἱβρ]αγ οἳ 15 οἩ ἐπ ρατέ 
οἳ ἄοᾶ (ρά οσριπιρπᾶντω ϱχθΠΙΡΙαΣ,᾽ 
Έταατη.) σ]οὮ 119 Αροβί]θ π]]ας ἴο 
βροοϊΐ{ψ. ΤΗ9 πεια] οκρ]απαίίοα ενας 

ἴηοθ Αροβί]ο Ἠ]τηβο]{ γ88 {ο Ὦο ἐ1θ ὑπό- 

δειγµα (2 Ῥεῦ. Ἡ. 6), πο βἰωηᾶῖηρ ἔγρο 

βηᾶ τορτθβεπ{β{άτο, ἴ11ςί α]]-επαὈτασίης 

εκαπαρ]θ) (Μ6]1ο5), οἳ 6πορβε ηΊιο πετθ 

Ἠθτθαίίθς {ο Ῥε]θγο ον ΟἨτίβὲ (5 

οτεᾷ1β αἱ Ῥαμ]αβ, β8]γαῦετο αἱ Ῥαι- 

1π8,’ Βεηρ.], 18 ΒΟΒΙΟΘΙΥ ΒΕΛΙΕΓΒΟΨΟΥΥ. 
1ΐ{ γΒβ ποῦ βο πΙαοἩ ἐ]λθ Αροβί]θ 8Η έε 

µακροθ. ΑΠΟΠΠ ἴο Ἠϊπι ὑ]αῦ πας ἴηθ 
οὐ]θοῦ οἳ 6119 ὑποτύπ.; οοπαρ. Ἰπιθρίηρ. 

ἴπ Ἰου. Ότπ πο {θοἈπ]ο8] παθαπίπο 

(αἀππιῦταίο εὖ Ἱπομαδίο Ῥτετίς) 5εο 
ἱποποίθα ο ΕαὈσίοίαε οἩ βοχῦ, Ἠπηρίτ, 

Ῥ. 1, θπᾶ Απἱοθς, ΤἨσδαων. 6.7. ο]. 

1. Ῥ. 19099. ΤΗ9 βεῃ. τῶν µελλόντων 
(1η τθβρεσῦ οἳ,' 'ρεταΙπῖπῃ ἴο, 8θ8 

Ῥοπα]άβοη, ἄν. 8 453) 187 Ὀθ Π1οχθ 
ΑΡρεοϊβοβΙ]γ ἀθβπθᾶ ἃ8 ἴπο ροἩ. ο) ἐ]ο 
Ροΐπί ο) σίειο (Βομειιοτ]. δυπῖ. ὃ τ8, Ρ. 

1290), ΟΥ Ρ6ΙἨΑΡΒ, ΠΊΟΥΘ ΟΟΥΓΘΕΟΙΙ7, 85 Απ 

οχεπάρᾶ αρρΗοαΜίοἩ οἳ ιο ροξθεβεέυε 
Φεπ.; ἴλε ὑποτύπωσις π8β8 ἀθβῖρπεᾶ ἵπ 
18{6ΙΘ196 {ο {Ἠσθπι, {ο Ῥθ, 88 1ὸ πεχο, 

τΠαῖν ρτοροσίγ; 6ο 2 Ῥεῦ. Π. 6; ὁοπαρ. 

ΒΟοΡΗ. 64. οἵ. 355, απᾶ βθο ΒοἩοποτ]. 
δηπί. δ 19. 2, Ῥ. ΤΙ2 Βᾷ., ΜαΜίπ. αγ. 

ϐ 243. 1 (αοῦ 2, πἩθτθ ΒορἩ. ᾖ. 6, ἵ8 
πιβἰη{θτρτείθᾶ, 5θο Ὑαπᾶοι {πι ἶο0.). 
18 {Πρ ἀαΐίτο Ἰαᾶ Ῥθεπ αβθᾶ, {πε {άρα 

οἳ {π9 “οοπγεπΙθηοθ,’ “Ῥεποβί,) οἱ ἐ]ια 

Ῥηχ/ίθ8 οοποθγηθᾶ Ὑοι]ᾶ Ἠαβγθ οΟπΠς 
πηοτθ Ρτοταϊηθη(]γ 1Πῖο ποίοθ: 60Π- 

ο2 
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17 αὐτῷ εἷς ζωὴν αἰώνιογν. 

ἴτθί Ἐοο]β. Ην. τό πὶ(Ἡ 2 Ῥεΐ. 1. 6. 
Τ19 οκρ]αηαΒίοη οἱ Βταίβο., ΄ πέ (Ί1οο 

1180 ΘΣΘΠΗΡΙΟ) βἀππαῦγατεῖ οΟΏΥΘΥΒΙΟ- 
ηεπῃ Εαίπτατη ροη δίαιτα, 18 ρτατητηκ{]- 

οα]]γ ἄ[οπαιρ]θ Ῥπέ ποῦ οχοροἰἰοβ]1σ 

βαζθ[αοίοχγ. πιστεύειν ἐπ᾽ 
αὐτῷ] {ο δεῖίευε οπ Ηύπι, Τη ήβ οοἩ- 
βἰτπούῖοτ, ἩΠἱοἩ οπ]γ οοσυχβ 6Ιβοπ/Ί1θτθ 
ἵη Τα]κο αχῖν. 25 (οτι ἱθᾶ Ῥτ Ἡ αἱ]ιοτ) 
Άπᾶ {1η οπθ απᾶ 1Ἠθ βατηθ οἴδαίίοτ 
ἔτοπι {19 ΤΙΧΧ.) Ῥοπι. ς. 93, Χ. 11, 
1 Εοῦ. Ἡ, 6 (Μαέ, παν, {2 1 Δοτδί- 
Φα1), ΟἨτ]βῦ 1 τερτοπθη/»θᾶ Ας {]ις ὑᾳείς, 

/ουπάαίίοπ, οἩ ψἩ{οὮ {αι τοβία; ἐπὶ 

σι ἀαΐ,. πιαχ] πρ /αὐβο]αίο ΒΠρει- 
Ῥοβίθίοπ᾿ (Ώοπα]ᾶς. 6γ, 8 89), απᾶ 
1Ώθποθ ἴἨθ ΒΟΟΘΕΒΒΟΥΥ ποἰῖοη οἱ /ἆθ- 

Ῥεπάεπορ οη/:’ βεθ Βεγηπατάγ, 5. ν. 
14, Ῥ. 289, Ἐτᾶρος, δργασᾖ]. 868. τ, 

Ῥ.δ41. Ἡ πο αἄορέ 1119 πεια] τοβᾶίτπρ 

απᾶ εκρ]απαίῖοὮ πι Ματίς 1, τὸ (οοταρ. 
ζομη 1, το [Τβο]ω, Τιασᾖπι, Τ81Ρ.], 
αβ]. 11, 96, ὅοτοπι, κ, 6; 1ρηῇ. 
Ρ]ή1αᾶ. 8), Τὃ πιβγ Ῥο οΏβαττεᾶ {ῑαί 
πιστεύω Ἠ88 τθ οοηβίτΙοΜοΏηΒ Ίπ {μα 

Ν.Τ., (α) πλ Εἰπηρῖο ἀαῦ,: (0) σὶδα 
ἐν] (ο) ν]ζ]ι εἰς; (ϐ) ψ ἐπὶ ππᾶ ἄθῦ.; 
(2) πα ἐπὶ απᾶ 8οοιβ. Ο6 ἴπεςε 16 
ΒθοΠ]8 οἶθατ {αῦ ἔῆο Γτεροβ/οπα]οοι- 

ΒἰτποίΙοπβ Ίαγο α {μες Απᾶ Πιοτθ 
βρεοῖα] Τοτος {απ ἐῑε βΙπιρ]ο ἄθῆνο 
(66ς πας, ἄτ, 8 31. δ, Ῥ. 101), απᾶ 

8ἶδο ἴλαί 11ο 81 ἵπγο]το ἄετεηί 

βΏλάθβ οἱ ππεαπίηρ. Τετ πιαΥ Ὀθ πο 
ρτεοῦ ἄῄετεποῬ 1η Αα. ἀορπιαβοβ] Ῥοῖπέ 

ο[ τίεπ (οοΠ1Ρ. ῬΘΙΕΟΠ, Ογεεᾶ, Ύ οἱ. ατ. 
Ρ. 8, ο. Ἐπτίι), α]] {1ο ρτατωπιθ{]- 

ορ] ἀϊδπιοβίοης βθοπα ο]θασ]7 πιβχ]εοᾶ. 
Τη Αα ποτᾶ, ἐηο οκθτοῖςθ οἳ {β1{Ἡ 18 00Π- 
ἐεπιρ]α{εᾶ απᾶος ἄΠογοπί αβρεοΐς: (4) 

6ΣΡτθ6ββ66 οπ] {με αἰπαρ]ο πο ; (ϐ) 1π- 
Υο1γθθ 8ἱ6ο ἴμο 168, οἳ πηίοὮ υηζ1; (ο) 
ππῖοη πἩ, ΡΡ7. οἱ 4 {1]16Υ αΏᾶ πιοχθ 
παγβΜίοβ] πβίατθ (οοΙΏΡ. ηοίθῦ οπ θα]. 
14. 27), νησι ῬτοῦαΡ]γ ΒΟΠ1θ ΒΟΟΘΒΒΟΙΥ 
1488 ΟΓΠΙΟΤΑΙ ΠΙΟΙΙΟΣ, πηθηἴ 81 ἀτθοίίοπ 

ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α. 

- ., 

τῷ δὲ βασιλεῖ τῶν αἰώνων, 

{ονατᾶ; βθο ποτ, (7. 8 49. 8, Ῥ. 3547 

(ἆ) τεροβθ, το]θπος οἩ; (ε) ταθη{α] ἁ]- 

χθοβίοπ ηἑἩ Αα τίου ὕο 16; Ἐπ{σ. Βοπη. 

{π, 5, Το]. «, Ρ. 217, 6οπ1Ρ. Ώοπβ]άβ. 
αγ. 8 483. Οἱ {19 ἔοατ 1θ0ΐ06χ 
{ουτασ]) {9 πιαΥ ὃς τοπιαχκοᾶ Ίπ 6ΟΗΠ- 
οἹπαίοτ {λαέ (ϐ) απᾶ (4) 51ο οἳ 1116 
οοοιστθπος; (6) οπἵΨ ({ομτ 11, τὸ 18 

ἀοαυήξ11) 16 αβθᾶ 7 Βὲ ΖοἈΏ οπᾶ δὲ 
Ῥείαν, Ὦσ 6 {ἔοττηθχ ΥετΥ {τθ(αθη 1; 

απᾶ αὐοτπῦ ϱααδ]]σ πα (6) Ὁν Βὲ 

1Η1τ6, απᾶ ταί]λθτ ΠιΟΥθ ἔἴπαη εαπβΙΥ 

ΡΥ Βὲ Ῥαπ]: 8 ποβίοθ Οἱ ἱἨθβθ Ο0Π- 

αἰτασοίίοηπα πὶ]] Ὦο {οππᾶ ἵπ Ἐθιβς, 

Τμέοῖ. ΟἨγέί. τν. 14, Ὦ. 220: ΟΟ0ΙΠΡ. 
8ἱ5ο ΤΠο]ιοῖς, Βεϊέγᾶρε, Ῥ. 94 84. 

εἰς ζωὴν αἰώνιον] “ωπίο εἰεγπαί ἴψ[α,) 
ορήεοῦ {ο πἩήοἩ ἴχο οχοτοίβθ Οἱ πίστις 

ἐπ᾽ αὐτῷ πβ8β8 ἀτοοίεᾶ. 16 15 βἱπρα]ατ 
ἔλαί Ῥοπρο] ελλου]ᾶ Ίατε ραιιβεᾶ Το πο- 
ορ ἔ]ιαί ἔΠ]ᾳ οβ 186 68η Ὀο ]οἰπθᾶ πηζ]ι 
ὑποτύπωσω: ΕποἩ 8 οοπβίτποΏοπ Ἠδ6 
ποὐλῖηρ {09 ΣΘΟΟΙΙΙΠΘΗΑ {δ. 

17. τῷ...βασιλεῖ τών αἰώγων] ἔο ἔ]νε 

Ἱάπρ οἱ ἐ]νε αφεο, ων 5 Ἰωσον 

[τορῖ αερου]οτιτα] Β5.,---ᾱ ποβίοθἙδ]θ 
86, ἐλλαῦ τααδύ ποί Ὀ6 ἄπα{εᾶ ΙΠῇο΄ πε 

Είπ εἴοτηα]᾿ οἱ Τα{Η. απᾶ Από, οτ6ι 
1 Ηεὐτα]βίῖο πθαρο (οοπαΡρ. Ἰ/πος, ἄτ. 

634. Ὀ, Ῥ. 211) Τ18Υ τοπᾶςχ βαοἩ ϱ αἱ] - 
Ἴρη ρτοτωπια{ἱοβ]]γ βἀπιϊββϊὈ]θ: οοπ1Ρ. 
Ἠοῦ. 1. α, χὶ. 3. 19 ὕεπι οἱ αἰώνες 

βααπιβδ{ο ἀποίς, ποῦ /ἴπο πγοτ]ᾶς1π {ο 

Ἡδαα] οοποχείθ πιραπῖτπρ οἳ {θ ἔθττω 

(60Ππγα., θπᾶ 4ΡΡ7. Τ1εοᾶ., ΤθορΗ,), 
Ῥαΐ, ἵπ αοοοτᾶσποθ ση ο] ἐπο πιοτε αδαα] 

{επιρογαὶ παθαπῖηῃᾳ οἳ αἰὼν ἴπ ἐ1θ Ν.Τ., 
εἰλό αθοξ,᾽ ἴἶλο ἴθπιροσα] ρετῖοᾶς πΊ1οβθ 

Βάπ1 απᾶ αρρτοραἴΊοη (αἰώνες τῶν αἰώ- 
νων) ΑΑαπηθχαίο ἴἩοθ οοποθρίίοη οἳ 
οἰθγηί(ψ; ΑθοΟ ποίες οπ ΕΡΙ. {, 41. 
Τ19 βασιλεὺς τῶν αἰώνων νῖ]] (ημβ Ὦο 
6ἶλλο βογοχδίρα ἄἱβρεπςογ θπᾶ ἄἴβροβου 

οἱ {πο αρες οἳ ἰηθ ποτ]ᾶ;᾽ β9θ Ῥβα]πι 

οχ]ν. 13, ἡ βασιλεία σου βασιλεία 



1. τ7, 18. 21 

3 , 9 , - 
ἀφθαρτῳ ἄορατῳ µόνῳ Θεῷ, τιμὴ καὶ δόξα εἷς τοὺς 

3. 9, 3”, 3 , 

αιώνας των αιώνων αμήν. 

1 «Ἠβχρθ ἐλ1θῬ, 6οη ΤΊΥηΟ- 
ψ, 1ο Βρ]ῦ {1ο ροοᾶ 
ρε 

Ταύτην τὴν παραγγελίαν παρατί- 18 ραγγ ρ 
οἳ Γ1ΐ811, πιά πού ἴο πα] «Ἡὶρπτοο]ς Οἱ 16 35 40Π1θ Ἠβγο ἀ9ΠΘ. 

πάντων τῶν αἰώνων, καὶ ἡ δεσποτεία 

σου ἐν πάσῃ Ὑενεῷᾷ καὶ Ὑενεῷ, Δπᾶ 
966 Ἠχοᾶ. χν. 18; Βο Ἠδβπιτη. ε, 
οοπαρ. Ὀρίοτϊ, Τογὸ. τή, α. 4, Ῥ. 315. 

Άπσ χβίβγθποθ ἴο ἐἶο (ποβίίο 19οΠ8 

(Παπιπι, 2) ἱ5 απθρπαδ]θ, πᾶ οοτη- 

ρἱ6ἰεῖν ου οἳ ρ]αοο ἵπ ἡΠΐς βαΏ]ταθ 
ἄοχο]οργ. 319 ο ἄοθβ ποῦ οσοι 

Αραΐτ πι πο Ν.Τ., Ρα8 18 {οππᾶ 1η ἐῑνο 

Ο.Τ., ΤοῬίέ αΗ. 6, το; 6οτηΡ. Ῥοο]ας. 

Ἀχχτ]., 17 (19 ΟΥ 22), ὁ Θεὸς τῶν αἰώνων. 
ἀφθάρτῳ] ' ὑποογγιφείδῖε;’ πιθβα]γ οα αἶ- 
γθ]θηΐ {ο ὁ μόνος ἔχων ἀθανασίαν, οἩ. 
νὶ. 16. ΤΠ18 ερῖ]ιοί 15 οπ]σ ξοιπᾶ ἴπι 
ππίοη πο Θεὸς Ἠθτθ Απᾶ Έοπι. 1, 
331 Οοπιρ. Ἰβᾶ. κ, 1. Ῥοῖ]ι Ε]β 

Βπᾶ {ἴπο ἔπο Γο]]οπίπᾳ ορ]Ποίβ τηπβύ 
Ῥο οοπηθοίεά νζ Θεῷ, ποῦ βασι- 
λεῖ (Αα{Ἡ., ΟοπγΏ., α1.), π]ον 16 

βοβχοε]7 ϱταταπηβ{Ιοκ]]γ ἰεπβΏ]θ. Ἠι- 

ἴλθς πτροβ αραἰπαῦ ἐς 1Ἠο οταἱθαῖοα 
οἳ {πο αγ ο]ε Ῥείοτο ἴπο ορ](Ποῦ, πἨ]οῖι 

Ἡογεγετ {γθᾳἹθπ/{]σ ἴδ]κορ Ῥ]ασθ Ίτ ἴ1θ 

οβ5θ οἳ 8 {19 ἵπ αρροβίθίοη ; 6θθ Μ{ά- 

ἀῑοίοι, ἄγεε] Αγ. Ῥ. 357 (ο. Ῥο5ε). 
ἀοράτῳ] /ἐπυϊείδίο ;) 866 Οο]. 1. τῦ, 
απᾶ οοπ1ρ. τ Τἶπα. γὶ. 165΄ νῷ μόνῳ 
σκιαγραφούµενος καὶ τοῦτο λίαν ἁμυ- 

δρώς καὶ µετρίω, 16μρ. Καπ. Οταί. 

ΧΧΣΤΥΙΙΙ. 11 (8 ποῬ]θ Ῥ8βᾶρο), Ρ. 6150 

ήθᾶ, Μοχο]1). µόνῳ Θεῷ] /!οπῖψ 

αοᾶ; ̓  οοπιρ. οἵι. ΤΙ. 15, ὁ µακάριος καὶ 

μόνος δυνάστης. 16 18 ποῦ οἱ ΒεΓἱοι8 
ἱπιροχίαηπσο πηοίμας, σι Ἐβοιᾶ.- 
ΑΠΙΌΧΟΒΘ ἐπ Ἴοσ., πθ τθίει ΕΠΑ βρΡρε]- 

Ἰωήΐοπ {ο ἐπο Ἐϊταῦ Ῥοτβοπ (/ρασίῖου]ε, 
µόνῳ ΘπἴΤΩΏΘΒΒ ἴβη{απα ΡΘΙΒΟΠΒΒ, ΏηΟ 
βπέετη ἀἰνίπις οχο]αά16,) δπβί., 6ΟΠΗΡ. 
Ῥαβ!, Ἐποπι. Ῥοο] 1τ. αἆ Βπ.) οἱ, 
ψΏα ΤΠεοᾶ, αηᾶ (ἄτορ. Ναπ. (Οταί. 
ΧΧΣΤΙ. 8, Ρ. 686 Ε, θᾱ. ΜοτεΙ]), {ο ἴπθ 
ἴΊιγθθ ῬΘΙΒΟΩΒ οἱ ἴπο Ῥ]θββθᾶ Τα. 
Πρ ΕΟΙΠΙΘΥ ΒΘΘΙΩΒ πιοβύ Ῥχοββῦ]θ; 

οοπιρ. 6ομη χτῇ. 3. Τ1ο τοβᾶ- 
1ηρ οἳ 1θ [αχί, α “πηαρηίβοα, 1θο[1ο,᾽ 

88 Ῥθηρα] ἰτα]σ οα]11ς 14, 15 εαρροτ[εᾶ 

Ὦψ απο; ῬτεροπᾶθταΒπρ απἰλοτίς 

[ΑΡΙΡΑΝΙ ορΡ. {ο ΕΤ] ναί 1δ 
βθοπη8 ἀϊβήσπ]{ ἴο ἱπαβρίτρ Ἠοτη 1169 σαπι 
β]] ἀθίειιᾶ ἴῑιο ἱπετρο]αἰεᾶ σοφφ. 

τιμὴ καὶ δόξα] ' οποι απᾶ ϱἵουὴ ;” 
 οοπιΏἰπαἶοι ἵπ ἄοσο]οβγ οἩ]γ Γουιᾶ 
Ἠθχθ απιᾶ (π(Ἡ {πο ατῦ.) {π Ἐου. τ. τᾷ, 
οοπχρ. {γ. 9 βᾳ. Βὺ Ῥαπ1ς αριθ] {ου- 

ΤηἨΊ8 18 δόξα 819ᾳΠ6, πι] ἴπο Ατὸ.: 899 

ποίθς οπ ααἲ. 1. 5. 

εἰς τοὺς αἰῶνας κ.τ. λ.] ΄{ο ἐλε αθες οἱ 

ἐ]ο ασεθ, ἱ.ο. "1οχ 81 αἰθγωῖόγ ; ̓ β0Θ 

ηοίθΒ οη «αἴ. 1. δ.' 
18. Ταύτην τὴν παραγγελίαν] 

εΤ1Πἱ8 εοπιπιαπᾶ,᾽ τί δὲ παραγγέλλεις, 

εἰπέ: ἵνα στρατεύῃ κ.τ.λ., ΟΠΥΥΒ. Τ1θ 
χθίργρηοθ οἳ {πθβθ ποτᾶς Ίι8β Ώθθη ΥΘΥΥ 

ἀἱβετει{]γ οκρ]αἰπεᾶ: ἔπεγ Ἠατο Ώθεα 

το[εχχοᾶ (α) ἀἰτεοι]γ ἴο παραγγείλῃς, 

γε. 3, 081τ., Ββῦ., Μαο]ς; (ϐ) {ο παρ- 

αγγελίας, τετ. 5, Βθηρ.; (6) ἴο πι- 

στὸς ὁ λόγος κ.τ.λ., Ἐεῖ]θ; (ἆ) ἴο ἵνα 

στρατ., 0Ἠ1γΒ., Ὦο ἸΝαἴίο, 5]., οοπ1Ρ. 

4οῦπ αἰΠ. 34. Τὰθ ο]θοβοπ ἴο (α) 

µθς ἵη {πθ {ᾳοῦ Ἰπαῦ {η τογ. 3 ἴηθ 
παραγγ. ἵδ ἀεβηθά επᾶ ἄοπο γη δι ; 
ἰο (0) ἐλαέ ἐλο ριγροτύ οἱ ἴλο παραγγ. 
18 ποῦ ἀθβηρά, Ὀπό οα]γ 1ΐᾳ αἶτη αἰαύθά 
Απᾶ {ο Ῥοῦλ {οί 11ο Ίοηρία οἳ {πο 

ἀϊρτεββίοη, απᾶ ἴηθ ἀῑδίαηορ οἳ {1θ 
βροᾶοβῖδ ΓΓΟΠ1 {16 Ῥτούββία, 18 {8Υ {οο 

ρτεαῦ: (ο) {6 οὐυῖοαβΙγ απίεηαῦ]θ 85 

Υ6Σ. 15 ΙΠΥΟΙΥ6Β πο παραγγελία αὖ 1]. 
16 βθοπιβ Ὦθβύ πο (6), πι 0Ἠ1γΑ, 
Άπᾶ ἴπο Ρτἰποῖρα] ΠΙΟᾶΘΥΠ. ΘΣΡΟΒΙ{ΟΣΒ, 
ἴο τείθγ παραγγ. ἀἰγεοίῖ ἴο ἵνα στρατ., 

απᾶ ἱπατοοί]γ απᾶ Ππβίτε]γ {ο τετ. 
8 84., ἸπββπΩΠΟὮ 8β ορεᾶίοποθ {ο ἴθ 
οοπηπιθπᾶ {ποιο ρίτεη πηπβύ {οσα 8 

ρατί οἳ ἐλθ καλἠ στρατεία.. ΤΗΙβ γετβθ 
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θεμαί σοι, τέκνον Τιμόθεε, κατὰ τὰς προαγούσας ἐπι 
4 - 4 

σὲ προφητείας, ἵνα στρατεύῃ ἐν αὐταῖς τὴν καλὴν στρα- 

ενα ἔοσταα 8 σοπεγαῖ απᾶ αρρτορτίαίθ 
οοπο]αβίοη ; τος. ---τΙ 6ΟΠΥ67 ἴλπο ᾱἷ- 
τοοῦ Ιπ]υποίοπβ; τας, 12---16 ἴ1θ αι- 

ἐποπίγ οἳ {19 Αροβίῖθ; τογ. 18 6ᾳ. 

119 νἰτέαα] βαὈβίαπος οἱ Ἠἱβ Ῥτοτίουβ 

Ἰπ]αποίοηβ εκρχθββεᾶ {πι ἐ]ο βἰπιρ]θβί 

ἔοτηι, 

παρατίθεµαί σοι] 'Ι οοπυπιζὲ {ο ος, 
38 8 βαοτοᾷ ἰτιθί;᾽ τῆς φυλακῆς τὸ 
ἀκριβὲς δηλοῖ, 0Ἠ178. :; ο0πΏΡ. 2 ΤίΠι, Ἡ. 

2. Τ18 πδο απᾶ {οτοῬ οἳ ἴ1θ τοἰᾶᾶ1]ο 
ἵπ βαοῖ {οτταβ οἳ οχρτθβείοΏ 187 Ὦθ 

Ῥοι]αρθ {ε]ῦ Ὦγ οὐβοινῖωρ ἐλαῖ 1ο 
οὐ]θοῦ 18 τοργοςθη{θᾶ, 5 {5 π6σθ, 8 

επιαπαθίηρ τοπι, ο Ῥε]οπρίηρ {ο, 119 

βπρ]εοί οἳ ἔλο τετο; εεο Ἐτῆρες, 

6ργασ]λῖ. δ 59. 8. 6, Ῥ. 365. Απᾶ οοπ1Ρ. 
Ῥοπβ]ᾶᾳ, ἄγ. 8 430. 1. δὺ. 
κατὰ τὰς κ.τ.λ.] ΄ἔπ αρεογάαποε οὐε]ι 
ἐλο ογογωππίπᾳ ργορ]ιοσῖερ αὐοιέ ἐ]νεο :) 

ἀθβηῖηρ οἶαιςε αρραχθ{1 Ιηζοπᾶςᾶ {ο 

πα ποϊρ]ι{ {οἵἩθ Αροβί]οὮ οχ]ιοχίαίοπ 
(ἀφορῶν πρὸς ἐκείνας...παραινῶ σοι, 

ΤΠΘοΡΗ.:), απᾶ ἴο βαρρεδί {ο Τϊπιοίαγ 
8Ώ βἀάιμοπα] ρτουπᾶ οἱ οΗραΙοη ; 

ἐκείνων ἄκουσον, ἐκείναις πείθου...... 

ἐκεῖναί σε εἵλοντο εἰς ὃ εἵλοντό σε, 

Ο11ΨΒ, Τήατο 18 ἐ]νάβ πο πεοθββΙϐγ {ος 

Ἄρθτθ αβραπαίηπρ απ Ἠγρθτῦαίοῦ, βοῖ]. 
ἵνα στρατεύῃ κατὰ τὰς κ.τ.λ. (65οσπ1., 
Μδ1εχ), α τει {οτοθᾶ απᾶ απίεπαδ]θ 

οοπβ[γιοβίοῦ. προαγούσας] 
/Γογεγωππίπᾳ,) ' ΡΤΕΟΙΥΘΟΤΥΗ ; ” 588 Ηεῦ. 

νἩ. 18, προαγούσης ἐντολῆς. Τ16 

οχᾶοι οἳ 11 ποχᾶς ππϊρ]ῦ Αθεπα ἴο 

πρ] ἴηρ οοπηθχίοη οἱ ἐπὶ σὲ ψὶῖλ 
προαγούσας ('ενάίπρ πο παγ {ο ἴποο, 
Ῥοϊπίίπρ {ο περ 5 {πεῖτ ομ]θοῦ, 

'ΜΑΒΗ.), Όαὲ 5 ἐπ] Ίπτο]τας Α πιοάί- 
Βοβοη οἳ {ἴπθ ΕηρΙθ πηθαπάπρ οἳ 
προάγω, πιᾶ 3ἱ6ο (669 Ώε]οττ) οἳ προφη- 
τεῖαι 88 ντοὶ], 19 18 Ῥθεύ, ση] ο Ἠ., 

Ἠυίῆογ, αιιᾶ παοβί ταοᾶθτη οοταπηθη{8- 

ἴοχΒ, {ο οοπηθοί ἐπὶ σὲ γη προφη- 

τείας. Ἡ ἶ8 ποῦ 10Ἡ/ΘΥΘΥ ΏΘΟΘΒΕΒΣΥ ἴο 

βὶτο προ-αγούσας Α Ραϊ6]Υ ΡΕπΙΡΟΣΑΙ 

βθπ8θ (555.); {ο 1ο6α] ος απβςί-]οςβ] 

τηθβηίηρ γ]ίοὮ πεαΙ]Υ αἱ αγ τΙθτΚΑ 
ἴπρ γγοτᾶ ἵπ πο Ν.Τ. πια Ῥ Εα]]σ τε- 
{1ηθᾶ; {ο Ῥχορ]ηθοίθς πεηῦ Γογνατᾶ, 

88 {6 Ἡ6χθ, {11ο Ἰοετα]ᾶς απᾶ θυαπί- 

οουτῖθιβ οἳ {πρ αοϊίοπβ πο ΕΠΏε6Υ 

{οτεξο]ᾶ; 60Π1ρ8τθ ϱἩ. τν. 24- 

ἐπὶ σέ] ΄ροη ἐ]εα,) ΟΥ, ΠΙΟΣΘ 1π 86- 
οονάβπσθ πλ ον 1ά1οπι, « οοποεγπίπςα 

ἐλθε,᾽ «τεβροοίῖηρ 11οθ,᾽ Ῥεΐθο. ᾿Επὶ 

ταθτ]κ: ἐπο ϱ{μΊοβ] ἀἰτοοίίου, πἩΙοἩὮ, 98 
16 θχθ, πο Ῥτοριθοῖθβ {οο] (68 
Ὑπίπος, ἄγ. 8 49. 1, Ρ. 362), θπᾶ, σι 

408 Ῥχορετ οοηοοπ/βπέ 1ά6ς οἳ “ α]{]- 
χηθ{θ Βαρογ-Ροβίδίοπι,᾽ ροῖη!ς {ο {ἐἶιο οὔ- 

1θεῦ οἩ. ἨΊιΟΥΩ 61ιογ 8ης ἄοπι (ἔτοπα 
8Ώοτθ) απᾶ τεβίθοᾶ; 5εο Ώοπα]ᾶς. ἄγ. 

8 493, 8πᾶ οοπωρ8χο {μο θαΣ.ΙΏ Κάρες, 

δρταολῖ. 8 68. 42. 1. Ῥ. 643. 

τὰς προφητείας] ΄ {]ιε ργορ]νεοίεδ : ’ ποῦ 
εσΙιο ρτοπιοπ{δΐοπᾳ οἳ ἴπο Ἠοίγ βΡρϊτϊύ 

(κατὰ θείαν ἀποκάλυψιν τὴν χειροτο- 
γίαν ἐδέξω, Τεοᾶ.) πῖοῖι 1εᾷ {ο λε 
οτά πα ου οἳ ΤΙταοί]ιγ (Ἠατητη, ἐπ]οο., 

ΤποσπᾶἼςο, «ου. οἱ ΟΠμιγε]ιθθ, οἩ. 1Ν. 

8,--ᾱη ἱπίεγρτεία ου πἨ]οὮ 1πτοίγεβ 

5, αποᾶιΠοβ[ίοἩ οἱ 6116 πιθαπίηῃ οἳ προ- 
Φητεία πἨϊο]ι πο πποτᾶ ομτ β0ΛΤοθΙΥ 

Ῥθαχ), Ῥαῦ, ἵπ αοοοχᾶβτιορ γι 1ΐβ 
πβυα] ταθαπ/ηρ 1η ἴπο Ν.Τ., «1ο ργε- 
ἀἰσίίοπα βαρροβίεᾶ Ὦγ ἴπο βρῖτς,᾽ «(πο 

Ῥτορλιθοίθβ) πἩϊοὮ πατθ ετθοᾶ οὖ6ς 
ΤπιοίἩιγ αἲ Ἠϊβ ογάϊπαξίοηΏ (μπᾶ Ῥ6ςχ- 
Ἠ8ΡΒ 6ΟΠΥΘΤΒΙΟΗ, Ἐ ε]], οοπαρ. ΤΗΘΟΡΗ.), 

1οτεζο]]πρ 118 {πίαχο σοα] απᾶ 5πςοσθβΒ 

1Ώ {πο Ῥχοτηυ]ραίίοη οἳ ἐλο (ορρε]. 

Τηθ ρἶμταϊ ἩιΑΥ Ῥοϊηῦ {ο Ῥτορβθοίθβ 

υ{οτθᾶ αἲ Ἠϊς οτουτησϊείοα απιὰ οἶμαυ 
ομιεξ ουομῖς οἳ 15 αριζυα] 19 

(1 ἩθορΗ.), ος, ΠἹοχθ ῬτοδαὈΙψ, ἔο ιο 

Βογετα] Βοπτοθβ ({Ἡθ ῬτθβὈγίθτα Ῥευ- 

Ώαρς) ἔνοπι Ψ]οπορ {16Υ Ρτουρεᾶθᾶ αὖἲ 
448 οτάἱπΒίΙοπΣ οοτΏΡρ. οι. ἐν. 14, τ]. 

12. ἵνα στρατεύῃ] ' τα 
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φ ” , ἃ Ἡ 8 τείαν, ἔχων πίστιν καὶ ἀγαθὴῆν συνείδησιν, ἥν τινες ἄπω- 19 
, ᾿ λ , , 

σαμενοι περι την πιστιν ἐναυάγησαν. 

ἔλοιι πιαγοδὲ αγ,’ ἃο. ΤΠ ΑΙ πςθ οἳ 
ἵνα αξίος τεχῦς Ἱπαρ]σίηρ ’ οοπηπιατᾶ, 
ακΠοσίαΜῖοπ,᾽ Φο., πα βαρ]απομῖνθ 
οἶθαβο ἰβ τοῦ ϱ πιετο οἰχοπτη]οοιβίοἨ 
ἔος α Εἰπαρ]ο Ιπβπίμτε, Ὀπέ βθινθς {ο 
πηβτ]ς ἔλλθ ρμγροθε οοπ{επιρ]α{θᾶ Ὦσ ἔλθ 
οοπαπιαπηᾶ 8 πο] 58 {πο Ἱπηπιρᾶϊαίθ 
βαρ]οσοῦ οἳ 1; οοπαρ. 1μη]εο χ. «ο, αἲ., 

πᾶ 5ο Ὑήπου, αγ. 44. 8, Ῥ. 299 84. 
Όπ {ο πδθβ οἱ ἵνα ἰπ {Ἠθ Ν. Τ. 5εο 
ηοῖθΒ οπ Ερ}. 1. τ7. ἐν αὐταῖς] 
επ ἔλεπι, 8Ε γουςσ βρ]τ]έαβ] Ῥτοίεοίίοπ 

απᾶ οᾳαἱρπιθηέ; οπιρηαο. Τηθ 
ΓτβηΠβ]α{οη οἳ ο Ὑγ., 'ἵπ {1θ παίραέ 

ο,’ 18 πού βα[βοϊεηίΙγ οχβού. ΤἨθ 

Ρ1εΡ. Ἠ88 Ἠθτο 165 πβαθ] απᾶ Ρτορος 

ἔοτοθ; ἴξ ἴβ ποῦ ἰάρωῖοα] {Π πιραηῖης 

ΨΙ4ΗἩ διά (Μοβὰ., οοπιρ. (ουπι.), ος 

ψήΜ] κατά (ΈΥΡΚΕ, Ο6ε. Το]. στ. Ρ. 261, 
απᾶ νἰτίιαθ]]γ Ἠπίηοτ), Ῥαῦ, ἵπ κοοοτᾶ- 
8Ώ086 πη( 11θ ἴππβρο, ΠΙΘΥἵΑ, 5 Ἰδ 

πετε, ἴπθ ασπιους πι πἨῖο Τταοῦμσ 
Μ/48 {ο πασο Ἠϊς αρἰτιβ] πβτίβτεο; 8ο 
Μαοΐ, ΜαΐἰἩ., απᾶ πας, ἄν. 8 48. 

Β, Ῥ. 846: 60Π1Ρ. 88ο ἄτ6εΠι, ἄγ, Ρ.289. 

Ἠπίπες οῬ]θοίβ {ο πρ ας ατηβοῖα], 

Ραέ εαπε]γ Ἠϊβ οππα ἰπίθχρτρίβίοα 
ενιίη, 1η πο Ῥουπᾶς οἱ ἐΠεῖτ αΡΡ]- 

ο8{1οἩ,) 48 ΠΠΟΙΘ ΟΡ6Π 1ο {πο οἨαχρθ, 

Ἀπιᾶ βΟβΤΟΕΙΥ 5ο {π{θΠΙριρ]θ. 

στρατείαν] '1υαγ/αγε;᾽ ποῦ µάχην, 

Τηεοᾶ. (' Καπιρέ Ώο Ἠ.), Ὀαΐῦ πποτθ 

Ππο]αβίνα]γ, πήΗματη,᾽ Τα]ρ., ΟΙβτοπη., 

---ᾖιθ Βθτγῖσθ Οἱ Β στρατιώτης ἵπ Ἡ] 1ΐ8 
ἀείαῖ]ς απάἁ Ῥατοπ]ατΒ: οοπαρ. Ηαίπες 

ἐπ ἶο0ο. Έοτ εχαταρ]θς ος {5 βἰπαρ]θβί 

οστα οἱ ἴ1θ οοραδ{θ βοοἲΒ. (πΊθη ἴπθ 
βυΏβῦ. 18 ΙΠπγο]γθοᾶ 1ηπ {πο γεχὈ, απά 

οπ]σ 66τεβ {ο απιρΗΙγ 15 ποΙῖοπ), 666 

ππος, ἄγ. δ 31. 2, Ῥ. 291, 8πᾶ {ος 

8 οοτχθσῦ τα]αβΒοη οἳ ἐῑιο βαρροβθᾶ 

χηθίοχίσα] 20166, 019 οχοε]]οπί ατῖο] 
ὮΥ Ἐοῦθοῖς, Ῥαγαϊίροπι. Ῥ. Ρο Β4. 

το. ἔχων] ΄λαυίπρ, Ἡαπητη.; ποῦ 
ετθὔίπθηβ’ (Βο78) 58 8 ΕΠ{ο]ᾶ οὗ ὙΘΒΡΟΝ 

ων ὦν ἐστιν Ὑμέ- 90 

(Μαοῖς, Μα {11 ), ἵπ χθίΘΓΘΏΟΘ {ο {1θ 
Ῥτεοθᾶἶπρ πιδίαρ]ιος,----θμ1β που]ᾶ Ώαγθ 
Όεθοπ. οχρτοβαθά Ὦγ ϱ τηοτθ Ργθοίβθ 
ψοτᾶ, 6.4. ἀναλαβών, ΠἨρῃ. τῖ. τ6.--- 
ος Ιππ]ΐθης᾽ 88 8 ΕΠἱρ ΟἨ ΑΠ ΑΠοΊος 
(Ῥτίοςαβ), {πι τθίδγθποθ ἴο ἐς βποοθεᾶ- 
πρ πηθίαρἉος, Όαῦ Αἴπαρ]σ, ’Ίαδεπς,᾽ 

βοῖ]. 886 8Ώ ἱππαχᾶ απᾶ ααρ]θοίνο 
Ῥοββθβείοη: 8ο Ἀστ., ΨΊθτθ {1θ τοτΏ 
16 ϱἴπρ]σ τορ]αοεᾶ 7 ἴπο Ρτορ. “ία, 
ση) ; 6θθ 818ο Μθσετ οπ Τοπι. Χγ. 4. 

ἀγαθὴν συνείδ.] 'α οοοᾷ οοπεοίεποε 
560 ποίῖθΕ 01 του. 5 ΒΙΡΙΑ. ἥν] 
Βο. ἀγαθὴν συνείδησιν. ἁπωσά- 

µενοι] ' Λαυέπρ ἐ]γιιθί αιυα/;᾽ ἀπώσατο" 
μακρὰν ἔῤῥιψεν, Ἠθεγολμ.; 886 6χχ. ἵπ 

ἨΜείϊςῦ. οπ Ῥοπι. Χὶ. 1. Τ118 οαρτθββῖνθ 

ψοτᾷ πια {11ο ἄεμροταίθ παίιτο οἳ 

πο ο, ιο π]{α] γίο]επιοῬ πλήοὮ ἴηθ 

τινες (τετ. 2) ἀϊᾶ {ο ἐῑιαῖς Ῥεδίθι παίπσο. 

᾽Απώσατο (ΑΡΡΥ. λόγο», Αοίβ αΙΠ. 46: 

ϱἱβοπΏστο Ίπ {πο Ν. Τ. πΙ(Ἡ Ῥ6ίβοπβ, 

Αοΐς τὴ, 217, 309, Ῥοτα. χῖ. 1, 2, 11ΧΧ.) 
οοσο"τβ τοςΥ {τοῃπθη{]γ Ἰπ {πο ΤΧΣΧ., 
Ἀπᾶ βετοτα! ἴπιαἙ πι] αὐβίταοί ποἅπΒ 

(διαθήκη», 2 Ἐϊπρθ αν. 15, 4ἴεα, ; 
ἐλπίδα, σετ. 11, 36: νόμον, ευ. τί, 10; 

ἑορτάς, ΑΠΙΟΒ ν. 21), 38 Ἁ, ἰταπβ]. οἳ 
ὈΝ. Τῃο οὐ]θοίοη οἱ Βομ]δίθσπη, 

0. τ Τέπι. ϱ. 26) ἴπαῦ δὲ Ῥαμῖ ϱἱ6ο- 

πηθιθ π5θρ {118 ποτᾶ Ργορετίψ (Ώοτα. 

α. 1, 9) 88 ἵη τοίετεποθ ο βοπιεἰηῖπᾳ 
οχίοτηβ], ποῦ Ιπίθτηβ], ἵβ Ῥοΐπί]ερα; 

Ῥοπι, ᾖ. ο, 18 8 αποἰβ{οπ. Οοπβοίοηςθ 
14 Ἠρτο βιΠθαὈΙγ τορτθβεπ{θᾶ ΑΒ, Βο {ο 

ΒΑΥ, Αποΐμςτ απᾶ 8 Ῥοΐέετ βε]ξ,. Ὑϊοποᾶ 
Ῥβοσα1]γ πε βεπἠπαθπύ ἵ6 οἳ ρτθβ!ί 

1ΠΟΤΩΘΗΙ ; 1119 1988 ο 8 ᾳοοᾶ οοΏβοίθησθ 

νη]] ο 5ο αΏήρυητθο]ς οἱ {αλ611, Ο]5Η. 
περὶ τὴν πίστιν ἐναυάγ.] 'πιαᾶε ελέρ- 
τυγοο]ν οοποσγπίπᾳ, πι ἐλο πιαἰίεγ οἱ, ενα 

}αἰε] :) τοβι]έ οἳ 11ο ἄθ]]ροταίο το]θο- 
ἴἶοιπ οἱ πο βθοογᾶ οἳ {ο ἔπο ἴπΐπρε 

βρθοἰβθᾷ ἴπ {1θ ρχεοθᾶἶτπρ οἰθτβθ; ἴ]ιθ 
το]θοθίοπ οἳ 6119 βθοοπᾶ 1Πγοίτοβ ἐῑθ 
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ο ὼ οι 

ναιος καὶ Αλέξανδρος, οὓς παρέδωκα τῷ Ῥατανᾷ ἵνα 

παιδευθῶσιν μὴ βλασφημεῖν. 

ΑἩήρπτοο] οξ {πο βτβῦ, ΤιοθβΠ6Υ 6Ο11- 

Ῥαΐθι ῬΗί]ο, ἄε Βοπυπ. Ῥϱ. 1128 9 [πτ. 

δ 21, οἱ. 1, Ῥ. 678, εᾱ. Μαπρ.], ναυα- 

γήσαντες ἢ περὶ γλῶτταν ἄθυρον, ἢ 

περὶ γαστέρα ἄπληστον, ἢ περὶ τὴν τῶν 
ὑπογαστρίων ἀκράτορα λαγνείαν. Τηεχθ 
ἵ6 Ἀοπθτοεχ βοππο ἀἴᾷετεποῬ {π ἐλιο ἆ5θ 
οἱ ἰἨο ρτερ. 1η ΡΗ/]ο 1, ο. {6 πια] 
χ8ΒΊ17 ν]ναί 1οᾷ {ο ἐῑιο εἩάρυτθοκ; ἴπθ 

Ἀοοιβα{ίγθΒ ρτοροχ!γ τερτοβεηΊπρ με 

ομ]θοίβ ’ατουπᾶ πίοἩ {1ο αοὐίοὮ ος 

πιοίβίοἩ ἴαχαμ Ῥ]αος,’ 6606 που, ἄγ. 
8 4ο. Ἱ, Ρ. 36, Ώοπβ]ᾶς. ΟΥ. 8 482. 6: 

ἀπ ἴἨθ Ῥγθβθπῦ 99506 ΣΩΘΥΘΙΥ {πο οὐ]θοῦ 
1η τοῖρτθποθ {ο π]ηοἩ 16 Ἡαρροπθᾶ, 

Φεγλαρα πιοτθ πβαβ]]γ οκρτοββοᾶ Ὦγ ἴμο 

σεπ., 5εθ Ἠοβί Ἡ. Ῥα]πα, Τεᾶ. 8. Τ. περί, 
1, 1. 6, Το]. 11. Ρ. 821. Αὖ 8ΗΥ ταἴο 19 

18 βηχα]σ 4η ονοτεὶρΏέ η Ἠπίλος {ο 
ΒΑ” ἐλαῦ περὶ ψΙτΏ 1πο βοοπΒ, 16 Ώθτο 
τρβεᾷ 1π {ο βεπ5θ 1η πΏΙοὮ 10 πβια]]γ 

βἰαηᾶςρ πΙΏ] ἴπο ἆαὶ.; ος, 1π [πο Ετεῦ 

Ῥ808, περὶ στ ἀαδ. 18 ταχε]γ {ουπᾶ 

1π Αῆῑο ρχοβθ απᾶ πθτεχ 1π {18 Ν. Τ.; 
απᾶ, πεοοπᾶΙγ, περὶ νά τἩ ἀπ. (Ατοαπᾶ 
απᾶ προπ,’ Ῥοπα]ᾶμ. ἄγ. 8 482. Ὦ), 1 

11ουθ πρβ] {η 21086, πρ Ώῦ Πανο Ῥθεῦ 

βαϊζαρ]ο {η ἘΗ]ο ᾖ.ο. (116 τους οἩἳ 

σἩ]οἩ ἴλπαγ ΕΡΗ0,---οοταρ. ΒοΡΏ. Έγαρ. 

147, περὶ δ᾽ ἐμῷ κάρᾳ κατάγνυται τὸ τεῦ- 
χος), Ὀαῦ οετίαῖπ]γ πού ἵπ 119 Ῥτοβοπ{ 
Ῥ8ββαρο, ἘΥΡΚο (Οὐ9. οἱ. Ἱ. Ρ. 353) 
οἵύθρβ Β, βοπιθπ]ιθύ ἄῑῆοτοηῦ 1166, περὶ 
τὴν Κώαν θάλασσαν ναυαγῆσαι, Ώ10β. 
1ιπθχῦ, 1, 1, 7, Ὑπθτθ {Ἠθ 300. ΒΘΕΠΥΒ 
1ο πιατ]ς {1θ αἆγεα πηοτο ἴπο ἀϊβαβίου 

Ίοο]ς Ῥ]8οθ, 899 Ἑοβί α. Ῥαΐτα, Τι. β.Υ. 

περί, 111. 2, Το. 11, ϱ. 826. 

2ο. 'Ὑμέναιος] Τ116χθ ἆοθς πού β6οπα 
8ΠΥ βυ{Πο]επῦ ϱτοιηᾶ {ον ἀεηγῖπρ {1ο 

1ἀθαἡ{γ οἱ Ἠγπιθπββ γη {ο Ίθγθ- 
Πο οἳ ἴλαί ΏβΙηΘ 1π ο Τίπα, 1, τή. 
ΜοβΠείτα (4ο Πεῦωε, ὅο., Ῥ. ττ7 Β4.) 
Ἡχρθβ 1πθ ϱΟΠΙΡΑΣΑ/{1ΥοΙ7 τη]]άθΥ ἔθγΠιβ 
1 νη]οὰ Ἠγπιθηρθιβ 18 βροκεπ οἱ, 

α Τ]πι, ]. 6. ἴῑθ οπθ Ὦθ ΒΑΕ 98 Πε 

έορθπ 6Π6ΠΑΣ, ἴμθ οίμος “ῑπθ {ηβίά1οἳθ 
οοτταρίέετ’ οἳ Οµτίβήαπή!γ. Οπ οοπι- 
Ῥασίτπρ ἩἈοψεγος {1ρ πο Ρ4ΒΡΔΡΕΒ, 18 

πῃ] Όο βθθω {ΠΑέ ιο Ιβηραβσο απᾶ 
6ὖ6η ατποίιτο {8 {αγ ἴοο Εἰπαῖ]ατ {0 

χοηᾶθτ ΑΏΥ ΒΠοἈ ἀἱβήποβοι εἰίλετ 
Ῥ]απβὶδ]ο ος Ῥτοραβ]θ. 119 οπ]γ ᾱη- 
{θγθπορῖᾳ, ἐ]ιαῖ Ίιοτο ἔ]1θ. ΑΡοβί]ε ποίοξΒ 
{1ο {ἐβοί οἱ Ώΐβ οχοοπαπιαπἰσβ[οἩ, ἔἼλετθ 

Ἡάς {απάαπιθηίΐα] ΘΥΤΟΙ; {λπαί 6ΙΤΟΣ 

Ίοπθνες Πα8β 8 βέβηλος Κενοφωνία, 

α Τπη, Ἡ, 16. Τλί οετίαλη]γ αξοτᾶβ 
Α Ἠ]ηί (οπιεγ/]ια{ {οο βαπιππατίΊγτερα- 

ἄἰβίοᾶ Ὦγ Ἰεβεῖου, (Ἠγοποῖ. Ῥ. 314) 

Ἰη βγουν οἳ {1ο ]αΐο ἀδίο οἳ 1] 
οβί5[]θ; βθθ ποῦθΏ ΟΥ Τ6Γ. 3. 

Αλέξανδρος] 1{ {5 πιοτθ ἄϊβ]ου]6 {ο 
ἀθοῖᾶς πηεἔῖιοτ {]νήβ ρούεοῦ 18 14 εηδ1ολ1 

(4) πὶθ ΛΙοκαπᾶοςχ ὁ χαλκεύς, α Τάπα, 
ἄν. τῇ, οἵ (0) πο Α]εκαπᾶες, Αοῦς 

Χἰκ. 93. ΟΥ (88 866Ί18 πιοβί Ῥγοῦαβ]ϱ) 
ἀδετεηί ἔτοια εἶίπατ, Τη9 αἀά1άοπι οἳ 
ὁ χαλκεὺς ἴη χο βεσοπᾶ ερὶρίἸθ, απᾶ 
ἴμθ {8οῦ αί Ἡθ 6ΘΕΙΠΒ {ο Ἠατο Όθεῃ 

1ΠΟΥ6 αν ΡθΓΑΒΟΠΑΙ ΑἄΤθιβατΥ οἳ {πο 

Αροβί]θ ἴπαη Αη Πενοβσα] {θασλος, 
Ἰπο]ηρ π8 {ο ἀἰδίπραΙςὮ Ἠήπα ἔτοπα ἐθ 
εχκοοππηπ{ολ{θ Αἰεχαπᾶςετ, ΑΙΙ {μαῦ 

οαπ Ὀθ βθῖᾶ ἵπ ἔατοιιχ οἳ (0) 15 ἡλιαῖ ἔπθ 
Α]εσαγάετ πιοπθ]οπθᾶ 1η Αοΐς ᾖ. ο. π8β 

ῬτοβαΏΙΨ α ΟἩτ]βῄαη; Βθθ Μεσει ἴπ 

ἴοο,, θπᾶ Ὑγιρεοίος, Ο]υποποῖ. Ῥ. 56. 
Τ119 6ΟΠΙΙΠΟΊΠΘΒΒ Οἱ ἴ1θ ΏΒΙΠΘΒ ΙΙΘΚΘΒ 

8ΏΥ Ηϊβίοτίορ] ος οἈχοπο]ορίος] Ιπ[αυ- 
6Π668 το Ῥτθσβχῖοις; 5660 Νθαπᾶας, 

Ρἰαπιίπρ, Ὑο]. ι. Ῥ. 347, ποῖθ (Βομη). 
παρέδωκα τῷ Σατανᾷ] “1 ἀειϊνεγεᾶ 
ου6 {ο βαίαπ,᾽' ιᾶϊᾶϊ βαύαπορ,᾽ Τα]ρ., 

---Βοῖ], αἲ 8ΟΠ1θ {οππηθς Ῥοχϊοᾶ, ΤΘ 
οκθοῦ πιθαηῖηρ οἳ θ]ς ἔοτπιπ]α Ίαβ 

Ῥθεπ πιπο] ἀἱθοπβεεᾶ. ὍΌοθς 16 ππβΒΙ 
(α) Βἴπχρ]γ εχοοπαπαπη]οβἑίοι ὃ Τ]1θοᾶ. 

ἴπ ἴοο. απᾶ οπ απ ΟοΥ, ῦ. ὁ, ΤΗΘοΡΗ. 

ἐπ. ἴοο., ἘΒΙΒΒΠΙΟΠ, οἩ Όβη. νι. 



11. 

1 αχ]ιοτέ ὑ]αί ΡΙΑΥΕΤΑ 
Ὁ προς τα ο ον µ 

16 15 αοσθρἰαὈ]θ {ο ε;ι 
οά, π]ιο πηΙ]οῦὰ 1πθ εἶσθαι δεήσεις, 
βα]ναίοπ οἳ α1], απᾶ πποςθ ἄοβρο] 1 Ῥτθαοϊι. 

Ἠαρακαλῶ 

(ΘαβΙ11), αἱ.; οοπαῥ. 7. ΖοἩπβοῦ, Ὁπῦζ. 

δαοτ. οἩ. 4, οι. 11. Ρ. 233 (Λ.-Ο. 
1430.) ος (ϐ) Αἰπιρ]γ βαρογηβίυταΙ 
ἸπβΙοίοπη οἱ οογροτθα] ϱαΏοτίπᾳ, Ίηοἱί 

οπ 0ο). Ἰ. ο., Επᾶ ΔΡΡΥ. ΟἨ1ΨΒ., πἩο 
πἀἄάποθβ ἴπο οχκαπιρ]ο οἳ ὅοῦ; ος 
(ο) Ῥοῦῖι οοπιρϊπθᾶ, Μαγαν, απᾶ τιοβύ 
πιοᾶρτη Ιη{θιρτοίοια» Τ3ε Ιαέΐος τίου 
86618 χηοβῦ ἵη ἩβΙΠΙΟΙΥ ση 1]8 
Ῥαβεαρθ, θά ϱΕΡ. πι τ Οο0Σ. Υ. 2, 
πιθχθ αὐπορίε εκο]αβίοα ἴτοηπι ἴῑπθ 
ΟπατοἩ 15 ἀεποίθᾶ ὮΥ αἴρειν ἐκ µέσου 
ὑμών. Ίο οοπο]αᾶρ ἔλετ πο Ἰλαΐὐετ- 

1πᾶ, ἐπί ἐ11θ΄ ἀθΗτεσίτρ οται γο βαὐαπ) 
ν/Βς α.ἴοσπα οἱ ΟἨτὶβαη εκοοτηταπήσ8- 

ΠοἨ, ἀεο]ασίηρ ἴλθ Ῥ6χβοΏ {ο Ῥε τθ- 
ἀποθᾶ ἴο {19 βἰαῖο οἳ α Ἠοβίπεη, ἆς- 

οοπιραπ{εᾶ τοθέ]ι ἴ]ιο αὐ]ιοτ]ἑαἼνο ἵπ- 
ΒΙοίοπ οἳ Ῥοᾶἱ1γ ἄεθαδθ οἵ ἀεβίπ; οπ 
Τωπάαπιεπίαϊς, οἩ. 4, Ὑο]. 111. Ῥ. 46ο. 

Τη9 ραἰτίαίίο τίονβ 1] ο ἔουπά ἵπ 
Βιῇσας, Γ]ισεαμν. Το]. 1. Ῥ. 949, απᾶ 
Ῥοΐανίας, Τ1εο]. Ώορπι. Το]. 1Υ. Ρ. 198. 
Τη ἐπί ἑθατέα] {οτπια]α, ἴπο οὔεπᾶςτ 18 

βῖτεη οτες τῷ Σατανᾷ, ὕο ἴπο Ἐν 
Οπ6 ἵπ Ἠ]5 πιορί ἀἰβίάποί ρεγβοπαγ; 

6ΟΙΠΡ. ποίθβ οπ Εν. Ἰν. 27. 

παιδευθῶσιν]' εάἰεοἰρ]ὑπιεᾶ, Ἡαπατη.; 
ἑἰαισ]ί ὃη ριύε παπί, ΟοπγΡ. Τ1Θ 
ἔτπο ΟἨτιααη τηεαπίηρ οἱ παιδεύειν, 

εφθς πιο]θείας ογιᾶ(τε,᾽ 16 Ἠθιο ἄϊδ- 
Εποῦϊγ αρρατοπί; 5θθ ΤτεποἩ, Φ/ποῃ. 
δ 32, Ἀπιᾶ ποίθβ οπ Ερῃ. υἱ. 4. 

ΟΠλρτσῃ 1. 1. Ἡαρακαλώ οὗν] / 1 
εα]ογὶ ἐλοπ;' 'ἵπ ΡύυΙΒΙ8ΠΟΘ οἳ πιΥ 
βεποτα] αἄπιοπίἑἶοτ (οἩι. Ἱ. 18) 1 Ῥτο- 

ορεᾶ {ο βρθοῖα] ἀθίαί].᾽ Τή 15 εἰπρυ]αχ 
ἐλλαῦ βοἩ]οίθτπι., απᾶ 81ΐοχ Ἠήποα ο Ίγ., 

αΏοτα]ά Απᾶ Ἰετθ πο Ιοβ]οβ]οοπηθχίοἩ, 
ππεη τθα]1σ ἐλθ βεπθπσθ οἱ ἐπουρΏό 

Βθ6Π18 8ο 6887 Απᾶ πβίυτα], οπᾶ Ἠ8β 

Ῥθεπ. ϱο Σαχ] οκριαϊπθᾶ ὮΥ Βογετα] 
οἰᾶςς (οοπαρ. 0ου, Α ΤΙ8Ρ.), απᾶ πιοβῦ 

1. μη] 

9 , 
ουν πρωτον παντων ποι- ΠΠ. 

προσευχάς, ἐντεύξεις, εὐ- 

ΠΙΟΔΘΤΠ ΕΣΡΟΒΙἴΟΥΒ, Τη οι. 1, 18, ἴ]λα 

ΑΡροβί]θ ϱἱσοβ ΤιπιοίἩγ Αα οοπιπ]]ββίοα 
1Π φεπεγα] ἲΘΓΠΙΒ, ἵνα στρατεύῃ κ.τ.λ. 

ΤΕΙ, β{νοι {]ιθ ναι βΠρ]ί ἄἱρτερείοτ 
Ἰπ τ6σ, 19, ο, Ἡθ Ῥτοσθθάς {ο ππ{ο]ᾶ 

Ἰπ ραγίομίαγε, πο Ἀτβί θηᾶ πιοβύ τη- 
᾿φοτίαπί οἳ νηηΙοὮ 18 {19 ἀπίσ οἳ ρτἉγετ 

η α]] 198 {0ΥΠ18, ΤΗ9 ρ8τ[Ιο]θ οὖν Ἠδβ 
Ώπαβ 195 Ῥτορετ οοϊ]εοίίυε {9χ99 (:βᾶ 68 
ᾳπβ απίθα Ῥοβίΐα βαπῦ ]θοῦοσθία ΤεΥΟ- 

σα, Κ]οΐα; 'οοηΙπιπαΙοη θπᾶ τθἰτο- 
Εροοῖ, Ῥοπβ]ᾶβ. ἄγ. 8 6οη), απᾶ οοι]ᾶ 

ποῦ ΡΤΟΡΕΣΙ δε τερ]αοεᾶ Ὁσ απγ οἴλιες 

φατήοΙε; βεθ Ιοίπ, Ώευαγ. Το]. τ. 
Ῥ. 717. Ῥος {πο πβο οἱ 1Π15 απᾶ 
βΙπιΐ]αχ Ῥατίϊο]θς, ἴπο βἰτπάρηί 16 65ρε- 

οἶαῖῖψ τοϊοχχθᾶ ἴο Ἐιιο]ά (ο./. Ῥοο]ς 
1. 4, 5): ἴπο οβτε{α] Ῥεταβα] ἴπ {πο οτί- 

ρῖπα]]βηριαρο οἳ {μτορ.οι ἔοιχ Ιεμᾶΐηα 

Ῥτορρ. π]] ᾳἶτο Ἠϊπα πποτθ θχβοῦ γἰθίΒ 
οἳ ἴπο τεΒ] ἔοχοθ οἳ ἄρα, οὖν κ.τ.λ. 
ἔλαπ Ὦθ οοσ]ᾶ τεβά1Ιγ αοαπῖτο Ίπ ΒΩΥ 

οἴει παγ. πρῶτον πάντων] 
εᾖτεί οἱ αἲῖ,) « Ππαρτίπαϊα;’ πού Ῥχϊοτίγ 

ἵα ροῖηέ οἳ ἐύπιε, 5ο. ἐν τῇ λατρείᾳ τῇ 
καθημερινή, ΟἨΙΥΑΒ. (οοπαρ. ΟοπγΡ., απᾶ 

Ἠοπα,), ! ἀλποι]ο,) Έχαβη,,τ Ῥαῦ οἳ 
αἰφπίῃ; 59ο Βπ]], δενπι. ΧπΠ. Ῥ. 243 

(ΟΣΕ, τ8ᾳ), Απᾶ οοτηρ. Μαϊθ. τί. 33. 
Τῃρ αἄτοτὸ {6 ἔπαρ 1655 πα ζυτα]]σ οοἩ- 

πθοῖθᾶᾷ υηἴὮ ποιεῖσθαι (Αυ00.) ἔπβα 
ψἠα. πο Ἰομᾶίπσ ποτᾶ παρακαλῶ 
(5υτ.) 19 οοπαΏἰπβῄοη πρῶτον πάν- 
των οπΙγ ο6οιτβ {π ἴπθ Μ.Τ. 1π 0] 
Ῥϊα8οθ. δεήσεις κ.τ.λ.] ' ρεὐδίοπς, 
ΦΤΥαΨΕΥΕ, εωρρἱἰσαξίοπ8, ἐλιαπ]νεφζυύπρθ:” 

βεο ΤταποἩ, 6Υποπ. Ῥατί τ. 1. 1 
ἩβαΡοεπ βοπιθπἩθ! μοβ 1γ πια ]π{αἰπθᾶ 

Ώγ Ἠεϊητ., 6 Ἡ. (οοταρ. δαβίπ.), 
β1., ἐπαί {ο Ετβύ ἐ]ιτθο ἴΘΥΤηΡ 81ο Πέ] 

Ώ10σθ {παω ΕΤΠΟΙΥΠΙΟΠΒ, αΠᾶ ΟοΠ]Υ 

οππα]α τε] ἀεποῦο Ῥταγαγ. Όπ {πε 
οἶλος Ἠαπᾶ βετετα] βρεοία] ἀεϊποίῖοπβ 
(οοπιρ. ΤΠεοᾶ, ὁπ Ἴου., ἄ1θμ. Αα, 
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[ή 4 2 χαριστίας, ὑπὲρ πάντων ἀνθρώπων, ὑπὲρ βασιλέων καὶ 
, - ὃς ” 4 ο 

παντων τῶν ἐν ὑπεροχῇ ὄντων, ἵνα Ίρεμον καὶ ἠσύχιον 

σατπι, 16, Το], 11, Ρ. 109) Απᾶ βρρ]ῖ- 
6Ρ91οΏΒ (Απριβέ. Ἡρίεί. τας. [σχταΣ. 
12----16]) Ἡ8γθ Ώεθυ αἀδαοθᾶ, π]λοἩ 
οθιναίπ]Υ ομηποῦ Το αρααπ{{α{αᾶ, 

ΒΗΠ {Ίιοτο ἐς α ἄἱεγθποῬ: δέησις 866ΠΙΒ 

8, Ερεσῖα] {οσπι (γοᾷαἑίο) οἳ {Ἀθ πποτθ 

Ρεπετα] προσευχή (Άτεσαξίο), Β8Θ ποἴθΒ 

οπ ΗΡΙ, νἱ. 18: ἔντευξις (οἩ. Ἱτ. 5) ἵ6 
οθτἰαἸη]γ ποῦ ἃ δέησις εἰς ἐκδίκησιν 

(Ἠεβγομ.; οοπηρ. Τ1θοᾶ,), 4, 85 ἴ{Β 
ἀθχϊγα[ζοη (ἐντυγχάνω) ΒιββοΕίΒ,ΡΥΑΥΕΣ 

Τη 158 παοβύ ΙπᾶΙγ]ἄμα] απᾶ αχροη{ {οττη 

(ἐντ. καὶ ἐκβοήσεις, ΕΗ1]ο, θμοᾶ εἱ, 

2οἱ. ὃ 36, Το]. 1. Ῥ. 2990), ΏΣΑ7ΟΣ 1η 

ψ]ήοῖ ἄοά 16, 8 16 ποτθ, βοασΕέ 1η 
ΒπάίθποθῬ (Ῥο]σΏ. Είαί, ν. 35. 4, 11. 

1δ. 4), Απᾶ Ῥεγβοπα]1σ αρρτοβομθᾶ; 

οοπαρ. Οτίροπ, ἄε ΟΥαί. 8 48, ἐντεύξεις 

τὰς ὑπὸ τοῦ παῤῥησίαν τωὰ πλείονα 

ἔχοντος. Τῆηαβ ἴπεα, 5 Ἠιί]. οἳ- 
ΒΕΥΥΘΒ, λα Βτβύ ἔθτπι πιβχ]κϱ ἴμο {ἀθε, 

οἳ ος {πβι/Ποἴεπογ [δεῖ, οοπαρ. Ῥεπρ.], 

11 βοοοπᾶ ἔ]ιαί οἳ ἄθτοβομ, {πο ἐπ]τᾶ 

{λα οἳ οΏΙ]ά]κο οοπΏᾶρπον. Το 
οσάπασγ ἰγαηβ]α{άοἩ, “1ΠΓΘΓΟΘΒΕΙΟΠΒ, 

85 ΑπίΗ., Α., 81. (οοπιρ. Βαποείίρ. ὕτπι 

1οσ.)}, νοο ΠΙΠΟΗ τοβίτὶοῖα ἔντευξις, 38 16 

ἆοεβ τιοῦ Ρ6Υ 8ε Ιπαρ]γ ΠΥ τείετεησθ ἴο 

οἶποσβ,---ἴποθ πιθβπῖηρ πο που πβαδ]]γ 

Ἀββοοϊθίθ νηζἉ {1ο 4Όογο ἐχαηβ]αέ]οι 
(οπῇ ϱθο σσ, κατι, τ8; ααχτἰ. 25): 

βεε οἳ. Ἱν. 5, πἩετθ ΕΠΟἨ 8 τηεαπΊηρ 

ψοπ]ᾶ Ῥα Ιπαρρτορτ]αίθ, Επᾶ οοΠΙΡ. 

Ὥοπι. τΙΏ, ο”, 34, Χἰ. 2, Ἠθῦ. νἩ. 25, 

ΝἨθχθ ἴο Ῥτοροβίδίοπ, ὑπὲρ οἵ κατά, 

ΣΩΑΥΚΕ {116 χ6{εγεποθ βπᾶ ἀϊτοοίίοηυ οἳ 
ΊΊΘΤΡΥΑΥΟΣ; βθθ θβρθοἰβ117 {χιθθχβπΗΡΙΘΒ 
π Ῥαρ]λο], 4πποί. Το. τ. Ῥ. 567 βα., 
Ψ/1ο 88 ν6τγ οορίοτβ]σ Π]αβταἰθᾶ {Πΐβ 

ποχᾶ. εὐχαριστίας] ’ ἐλαπ]- 
ρἰνίπρε:) ἠιαηκβρῖνίηᾳ π8β {ο Ρ9 ἐ1θ 

Ῥοτροίια] οοποοτηϊἑαπί οἱ ΡΥΑ7ΕΣ; 6εθ 

ϱ8Ρρ. ΡΗΙ], 1ν, 6, Οοἱ, 1τ. α; δυβΐπ Μ, 
ΑΡοζ. 1. 1, 67, Β1., 8π1ᾷ οΟΧ4Ρ.ἨΑΧΙ6ΡΒ, 
ΕΠή1ε, ἃ 41. 8. 10 18 ΒΟΒΤΟΘΙ7 ΠΘΟΘΒ- 

βατ7{ο ΒΑ7 Εἶναί ἴπθ αρεοίθ] ἐχαθ]α{1οῦ 
εεπολαχίβίΒ’ (ὔ. ζοἈπβον, Ὁπῦϊ. Βαογ. 
1, ὰ, Το. π. Ῥ. 66, Α.-Ο. Τ415:) ΙΒ 

πΏοΙΙψ υπίοπαδ]θ, ὑπὲρ πάντων 
ἆνθρ. 16 {ο Ὦθ οοππθοῦεᾶ, ποῦ ΤΠΘΤΕΙΥ 
ψήξ {36 88ί, Ῥαῦ νη{Ἡ αἰ {νο {οτθ- 
ροΐπρ εαὐβίαη[ίνεβ; ταῦτα δὲ ποιεῖν 

ὑπὲρ ἁπάντων ἀνθρώπων παρεγγυᾷ, 
ἐπειδὴ καὶ Χ. Ἰ. ᾖλθεν ες τὸν κόσμον 

ἁμαρτωλοὺς σῶσαι, Ἰπθοᾶ. Το εµπ- 

6οχββο {τέλος ἐπίς απϊτοτβαΗγ ἵτπ 
Ρ17οΥ (ζαβεΐα Μ. ἀροῖ, απ. 18), πε 

Αροβί]ο Ῥτοοεεᾶβ {ο βρθοῖ{Ψ ποπιϊπαἑὔπι 
ρατβου]ατ οἶαβςθς ον σΊοτα 16 οπρΏέ 

ἰο Τε οΏθτθᾶ; οοπηΡ. ΟΗΣ7Α. ἔπ ἶοο. 
2. ὑπὲρ βασιλέων] '/ογ Ἰπρει--- 

βοηθτα1]σ, υηλοαί αηγ βροοίαἰ τοῖθι» 

Εη08 ὐο ο ἘοτηαΏ ΕΠΙΡΕΤΟΤΑΕ. 19 16 
8η Ιπβίβηορ οἱ ἔλιο ρεττετ{θᾷ ἱπρεπτ!γ 

οἳ Βασ (οοπαρ. Ώο ΤΡ.) {ο τοίθτ ἴπθ 

Ῥ]ατα1 γο 116 ΘΠΙΡΘΣΟΣ απιᾶ Η15 ββεοοῖα{θ 

Ἰη χυ]ς, 88 {παν ΑΡΡΘΑΣ 1ἵπ ἐἩο Αρο οἳ 
119 Απηζοηῄισθ; Β1χο]γ ἐ]]ς που]ᾶ Ώανθ 
Ώθ6η τῶν βασιλέων. Ο3 ἴλπο οπβίοπι, 
Ε6πΠοτΑΙ1γ, οἳ Ῥταγῖηρ {ος Ιΐπρς (Ώστα 

γἰ, 1ο [2ο], Ῥαταο 1, 11), 860 1Ο88ΡΗ. 
Απίίᾳ. χτι, 1ο. , φπβη, 4ροῖ, 1. 17, 
τετίπΠ. Αροϊορεξ. ο8Ῥ. 99, Ἀηᾶ ἴλο 

Ῥβββ8βος οο]εοίθᾶ Ὦσ Οὐτπς, βρίοῖ. 

Ῥ. 433. 1 18 τοιγ ποβοραΏ]ο {]ιαί ἰπο 
πρθρ]εοῦ οἳ Επ] ἄπίγ οη ἴπο ρατὶ οἱ 

ἴπθ δεπα ]εά {ο ἐς οοπιτιοποθπιθηῦ 
οἳ ἐποῖςτ σαχ γψητ]ι {ιο Ἡοπιβπβ, 566 

7οβερΏ. Βε]ῖ. «Τιᾶ. 1. τ7. .. 
ἐν ὑπεροχῇ] ΄ ἔπ αι]ιογ{ήψ ; α]] πιο 
Ἠατθ απὖ θἩαχο οἳ οοπβ{ξαθθᾶ ατιέ]ο- 

χΙΐΨ, ἴλο ἐξουσίαι ὑπερέχουσαι, Βοπῃ. 
ΧΙ, 1} ΟΟΠ1Ρ. 2 Μου. 1, 11, ἀνδρὸς 

ἐν ὑπεροχῇ κειµένου, Το]γὺ. Ηἰεὲ. τ. 

41. 8, Τοῖς ἐν ὑπεροχαῖς οὖσιν. 
ἵνα ἤρεμον κ.τ.λ.] ' ἐπ ογζεγ ἐ]ιαὲ 10 
πια Ῥαθ8 α φμΐεί απᾶ ἰταπφιὶ ἴέγε : 
οοπεπαρ]αθεᾶ οπᾶ απᾶ οὐ]εσὲ, τοῦ ἐπι- 
Φογὲ οἳ {19 ΙΏίθτοβΒΒΟΣΥ ΡΣ876Σ; ὅρα τἰ 

φησι, καὶ πῶς τίθησι τὸ Κέρδος ἵνα κἂν 



ΤΠ. 5, 4. 27 

βι ὸ 4 9 3 ϕ Ἡ [ - 
τον 9ιαγωµεν εν παση εὐσεβείᾳ και σεµνότητι. τούτο 3 

οὕτω δέξῃ τὴν παραϊνεσιν...ἠ ἐκείνων 

σωτηρία ἡμῶν ἁμεριμνία ὑπάρχει, 

0Ἠτγς, ΤΠ Ῥτασαχ Ὠας οἶθαα]7 ποῦ 8 
ρυτο]σ οιιὐ]εσξίυε τοἴθΓβηοθ, ! [λαί πθ 

ΠΙ87 ]θβᾶ α 1ῇο οἱ απϊείαᾶρ απιᾶ ειῦ- 
πηββίοη  (Μαοῖς, οοπαρ. Ἠθγᾶθητ.), ΠΟΥ 
αραίη αρυτο]γοδ/εαίένετοΐρτοπορ, '{]ιαῦ 
ἴπ6γ πιαγ Ίνας 1θί 9 νο ἵπ αεί, 
Ῥιΐ 1η ἐβοῦ Ἰπτο]γθβ Ῥούΐ, απᾶ Ίαβ 

8ο α Ῥοτβοπα] ϱπᾶ Αα Ῥο]Μίος] αρρ]ῖ- 

οβΊοη,----ἶιαί ἑΠτοιρ]ι ἐ]ιαῖχ ροοᾷ ϱο- 

γετηπαθηῦ πθ Ώ]ΑΥ ϱπ]ο7 Ῥεβοθ:) ἴπθ 

Ῥ]εβεῖπρ '{πθ Ῥοπετς ἴμαί 99) ν]] 
χορείτο ἔτοτη ος ρταγοτΒ ψ]] τοᾶοιπά 

νο π8 ἵπ ουπατᾶ ῬεαοςῬ απᾶ ἠππατᾶ 

ἱταπαι]]Ηίγ; οοπαρ. Ἰθβίτρ. ἐπ ἴοο. 

Ἔρεμος 15 α Ἰαΐς ἴονπι οἳ αᾶ]εοίνθα 
ἀογίγεᾶ ἔχοπι ο αἄγ. ἠρέμα; 6ΟΠΙΡ. 
Ἰποίαη, Τγαφοᾶ. 2ο0, ΒαβίβίΠ. 11. σατ. 

Ῥ. 142. ϱ. Ἰοῦθοκ (Ραΐλοί. Ῥ. 158) 

οἱζθβ 8 εἰπρ]ο Ιπβίαπορ οἵ 158 πδαρο ἵπ 

θασ]σ ἄτθεῖς; Ίπεσγ. Οἶδίοροῖ. Νο. 2959. 

19 οοττεοῦ βἄ]θοβίται ἔοχπα 18 ἠρε- 

μαῖος. ἡσύχιον] /ἰταπφιωῖ ,’ 
οποθ οπ]γ αραῖπ, τ Ῥθῦ. 1. 4, τοῦ 
πραέως καὶ ἠσυχίου πνεύματος. Τπθ 

ἀεμποῦῖου ἄτανη Ὦγ Ο1ΙΕἩΠ. Ὀεύπεεα 

ἤρεμος ΑΠᾶ ἠσύχιος 98 4ΡΡ7. 6 εῇΏ- 
αἰαηᾖαἰθᾶ; ἴπο ἔοτπες [οοπποοῖεᾶ 
ΑΡΡΥ. ΠΙΟ ΘΗΠΒΟΣ. γαπι, τθβί ἵη 8 

οιαπαοος,”---ἴλλο ξαπᾶαπιθηία] 1άεα 80- 
οοτᾶῖπᾳ {ο Ῥοῦΐ, Εέγπι. Έογεο]ι. Τοι. 1. 

Ῥ. 262] ΒΘεΠΙΑ {ο ἀθποίθ ἑταπααΗόγ 
ατὶρίηρ ἔτοπα ουζέ]οιά, 'ᾳπϊ 0 115 πο 
Ροτύατραίας,, ΤΗ ππαπη; οοπαρ. ΕΙ840, 

2ε]. Ῥ. 412 Α, ἠρεμία ψυχῆς περὶ τὰ 

δεινά; Ῥ]αἱατο], Φοἶ. 31, τήν τε χώραν 
ἐνεργεστέραν καὶ τὴν πόλιν ἠρεμαιοτέραν 
ἐποίησεν : ἴλθ 1α9ΐου [οοππθοθεᾶ πια 

ΗΣ-, ἥμαι, Ώ6πίογ, Ἠιγσεῖῖεω. Το]. {. 

Ρ. 418] ἐταπᾳα 1 ϐγ ατ]εῖπρ ἔχοτα οέ11- 

πι 1 Ρεῦ. 1. ο.: οοταρ. Ρ]8ΐο, 6ᾖαγπο. 

Ῥ. 16ο ΕΒ, ἠσύχιος ὁ σώφρων βίο». Βο, 

ἵα οΏθοξ, Τ{παη, οχοθρρὲ {λαί Ἰθ 

Αββίρηβ ο ἡσύχ. 1Π0τθ οἳ Απ 8οὐϊνθ 

τηθαπίπᾳ, «απ α)ῑς πα]]θς έαχρας οκ- 

οἵεαί, ΊπΟΠ. Ἱ. Ῥ. 66. Ότ ἴπθ πο 
οἱ βίος {ος '"ΤΙΒΏΠΕΙ οἳ 116, οοπρ. 

Τπτεποᾶ, ΦΥΠΟΠ. ἃ 97. 
ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ κ.τ.λ.] /ὕπ αἲϊ ϱοᾶ- 
Ἰΐπεεε απ ϱ) αυ; 119 πποτα! βρ]θτο 
ἵη πΏΙοἃ 66 Ἡθχθ ἴο Π107θ. ἈΜετὰ 
πηὶρΏξ Ίβτο Ώθεη αβθᾶ γη(Ἡ σεµνότης 

(οοπαΡ. οἱ. Η1. 4), Ὀτῦ νγου]ά Ώατο Όθεα 
1985 αρρτορτίκίο 1 εὐσέβεια; ἴπθ 
Ἰαέΐέεχ {5 {ο Ὦθ ποῦ τηθτθΙ7 ΒΏ 8οοΟΠΙ- 

φαπ]τηθηῦ Ὀαῦ Α ῬοββθΒΒῖοπ (οοἵΙΡ. 

Ἠεῦ. αἰ,. 2, 8πᾶ Ἰίπαχ, τ. ὃ 48. 8, 

Ῥ. 846), ἴχιο ΕρΊοτο ἵΏ π]οἳ πεγ πθχθ 
ΑΊΥΑΥΑ {ο πα]. Τὲ 18 Ῥτορος ἴο οἳ- 
β6στο {λαί ῬοίἩ 11θβο βαὈείαπίίτες 8τθ 

οπ]γ αβθᾶ Ὦγ Βὲ Ῥαυ] 1η {πο Ῥαβίέοταϊ 
Ἠριεί]θβ. εὐσέβεια, 

Ίσιὰ δω [ήπιους Ῥοί] Β55., ἵβ 

8 ποσά, ος 900ΤΒ βοτογα] ἐἶπιθς ἵπ 
ἴ]ιθρο ἨΡρ. ϱ.6. οἩ. 11. 16, 1ν. 7, 8, 

τῖ, ᾱ, ὃν ὄν 11, 2 Τΐπα. ῑ. ϱ, ΤΑ. 1ν ά, 
868 8ἱ6ο Αοΐς ΠΠ. 12, 2 Ῥεῖ. 1. 3, 6, Ί, 

11, 11. 16 ρτοροχ]7 ἀθιιοῖθς ου] ’ ουο]ῖ- 
ἀῑτοοιθᾶ τετεγεποθ’ (ΊχεποὮ, 5Υποπ. 
6 48), Ὀαί ἵη πο Ν. Τ. 18 Ῥταοἰϊοβ]]γ 
ἴλιθ ΒβΤ1Θ 88 θεοσέβεια (ο. Ἡ. το), βπᾶ 
18 πτο]] ἀαβιιοᾶ Ὦσ ΤΠ πιβηἩ, ΥΠΟ, 1. 

Ρ. 146, 85 «τίς Ρἰθίκεϊς ἵπ 1ρββ τί 
τεὶ οχκίθτηβ τα] Ιπίειηβ, απᾶ πιοτθ 

ΔΗΙ1σ Ῥαὲ πι αοοπταογ Ὦγ Ἐπβεβίας, 

Ργαρ. Ἐναπρ. 1. Ῥ. 3, 88 ἡ πρὸς τὸν 

ἕνα καὶ µόνον ὧς ἀληθῶς ὁμολογούμενόν 
τε καὶ ὄντα Θεὸν ἀνάνευσις, καὶ ἤ κατὰ 

τοῦτον ζωή. ΤἨ8 ἴἹεη εὐσέβ. ΟΟΏΥΕΥΒ 
{πο 1εα, ηοῦ οἱ απ /Ιππαχᾶ, ἱππἉεταπύ 

ἩοἩπθΒΒ,’ Ῥαέ, 5 Α]ογᾶ (οπ Αοἰε 11. 

12) Θ0ΥΥθΟΙΙΥ οὔΏβθστθβ, Οἱ 8Ώ ΄ ΟΡΘΙΔ- 

νο, οπ](ῖνο Ρἱείγ:) βεο οίπαετ, Ῥαΐ Ίθ6βς 

Ῥτοσῖαθ, ἀθβηϊδ]οπς ἵπ Βαΐσας, Τλεβαιή». 

β.υ. Το]. 1. Ῥ. 1264, Απᾶ ΘΑΡ. ἴπ ἀἱδοτ]- 
τοϊπαῖηρ τθπ]ασ]κ οἳ Ἠασ]θβα, Εἐλήῆ, 

6 97. σεµνότης (οπ]γ Ἀοχε, 
οἳι. 1, 4, οπᾶ Τῦ, 1. 1) ΑΡΡΕΑΣΗ ἴο 
ἀαποίο ἴ]ιαί « ἄθορπογ Απά ρτορτίείγ οἳ 
ἄεροταηθηῦ,) “πιοσαπι ϱΤΑΥΙὔ88 ϱὐ 088- 
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9 9 Ν . 9 . - - ε 3 
γαρ καλον και ἀποδεκτὸν ενγωπιον του σωτήηρος Ἴμων 

4 Θεοῦ, ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἷς ἐπίγνω- 

Είαβ, Ἐσίίας (Ἑλτρατ]κοίξ, Τ/1{116υ), 

ΝΠΙ6Ἠ Ῥοβίᾳ ἐ1ο ο]ναβίο (ΟἨ1Α.; οοτηρ., 
1η ΑΠ΄ αχβρρεταἰθᾶ βοπ8βο, Ἐν, 1ρῇ. 

411. 1ῇ5ο), πο 7οιπῃ (οἩ. Π1. 4), απᾶ 
Ἡο θμτηθβύ (ὔο5ορΗ. Βεῖ], σιμᾶ. τι. 8. 
3), Ἀπᾶ 18, 58 16 ποτθ, ἴπθ βρρτορτ]θ{θ 
βεἰῖπῃ οἳ Ἠΐρ]ιατ ϱΊ9οΘΕ απᾶ νἰίπθα 
ΟΟΠΙΡΒΥΘ 19βεΡΙ. Τέ6. δ 49, μετὰ πά- 

σης σεµν. καὶ πάσης δὲ ἀρετῆς ἐνθάδε 

πεπολίτευµαι. 

8. τοῦτο] Βοῖ]. τὸ εὔχεσθαι ὑπὲρ 
πάντων 1 τοῦτο ἀποδέχεται ὁ Θεός, τοῦ- 

το θέλει, ΟἨΣΥΒ. ΤΠϊ5 τετβο εἰαηᾶς {η 
1η0χ6 ἱπηπηθβ(θίε οοππθσαίοη ψη(Ἡ του. 
1, ΟΙ πΏϊοἃ Ὑθτ. 2 1Θ8]1Υ οπ]γ ἔοτπιβ 

 Βοπιῖ-ρατοη{λεύίοα] Π]αρβίταξίοη. Το 

Ῥϊεββο οᾶ 18 πο Ἠϊρλ]εβῦ πιοξίτε ελλδί 

6Άη Ίπβπεπορ α ΟἨτίσῆμα, Τὰρ 15 
οπημέοᾶ Ὦγ ΤΓιασῖη. η ΑΝ; 17.67 3: 

Οορῦ., ΒΕΠ. (ποῦ ῬθβοὮ., 5 Β]οοπαξ. 

888ετ{β), ---ογἰᾶρπος Ἱοπατει ἐ]ιαί ο8Ἡ- 
ηοῦ ο χεραγᾶθᾶ 85 οιβιοϊρηί. ΊἨθ 

οπι]ββῖοη το ῬτοῦαΏΙσ 8ΠΟΒΘ ἔτοπα 8 

ψαηῦ οἳ Ῥοτοερίοη οἳ {ο ἐταθ 00Π- 

ηεσίοη Ῥδΐπθοη νοχ. 1, 2, ΔΠᾶ 3. 
καλὸν καὶ ἀποδεκτόν] ού: ροοᾶᾷ απᾶ 

ΒοοορίαΡ]ο Ῥείοχθ’- “Ἠπίμ., Περίπρ., 

ΑΙΗ,, Ῥαξ 'φοοᾷ (ρος 58), απᾶ αοοερὶ- 

αὐίε Όε]οτε ἀοᾶ, Μαο], Ὢο ἸΝοίίο, 

β].: καὶ τῇ φύσει ἐστὶ καλὀν...καὶ τῷ 
Θεῷ δὲ ἀποδεκτόν, ΤΗἩΘορΏ, Ἠαίλας 
πτβεβ αραϊπαῦ {Πῖβ ο 095. γ]Π. 21, προ- 
νοοῦμεν Ύὰρ καλὰ οὐ µόνον ἐνώπιον 
Κυρίου κ.τ.λ., Ὀαῦ ἴἨετο, 8 ΕἰΙ]1 τος 

οἰθβχ]σ ἵπ Έοπα, ΧΙ, τ7, προνοούµενοι 
καλὰ [οΡρΡ. ἴο κακὀν, Υ6Υ. 16] ἐνώπιον 

πάντων ἀνθρώπων, ἴλθ Ἰαΐΐίοι οἶααβδε 
ἐνώπιον κ.τ.λ. 18 ποῦ οοππθοίεᾶ Εἴπαρ]γ 

νη(Ὦ καλά, Ῥιῦ σα προν. Καλά, 58Θ 
ΜΘγοςχ {π ου. ᾿Αποδεκτὸς (ποῖ ἀπό- 

δεκτος, 85 Γιασλπι., Τἱ86λ., 59ο Τιοῦοο]ς, 

Σαταζέρ. στ. ΤΙ, Ῥ. 409) ἵβ ἀβοᾶ ἵτ 

Ν. Τ. ου] Ἠθτο απᾶ οἩ. Ῥ. 4; ΟΟΠΙΡ. 
ἀποδοχή, ο. 1. 15. τοῦ σωτήρος 
κ.τιλ.] οι δαυίοιγ, ἄοᾶ: 888 ποίθβ 

οἩ ΟἩ. 4. 1. ὮΤΠθ αΡρτορεβίεηθες οἳ 
πο Οθ]ο 1 εγἰηορᾶ Τγ ἔπο {οοπήπρ 

686. 
4. ὃς πάντας κ.τ.λ.] '101οεε, 1.6. 

θεείπρ Ηἰε, ωἰῇ] ἐο (ποῦ 'ΥΊ1ΟΒΘ 1ούεῇν18,) 
Ῥοΐ]ς; οοπ1Ρ. ποῖθα οἩ οἩ. τν. 14) 1]ιαὲ 
αἲ πε ε]οιῖᾶ ὂε εαυεᾶ,᾽ ἆο.; 6χΡΙ8- 

ΏΡ{ΟΣΥ απά {θπίέ]ν οοπβττηβ{οσγ οἳ 11ιΘ 

Ῥτθοθᾶϊηρ βββθτίοη; 9986 Οο]. 1. 25. 

ΟἨ ος βΠρΙ/1γ οδ1βα], ος Ρ6ΓΗΑΡΒ 
χβ{ηοτ επραπαϊοτ Ίοτοθ οἳ ὅς, 588 
ἘΠοπᾶδ, Τιεσ. δορῇ. 8. Υ. τή. 3, Το. 

ατ,ρ. 371, ΔΠᾶ οοπρ. ΒετηἨατᾶγ, δέ. 

τι. 12. 8, Ῥ. 261 84. 

πάντας] Ἐπιρηρίίο, Ῥοπι. ση, 3425 
ἑοπυπ6θ, θμπι ποηπ οτθἀεηίθς, ή 

φαΐυατί, Βεημβ.; μιμοῦ τὸν Θεόν. εἰ 

πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι, θέλε 

καὶ σύ' εἰ δὲ θέλεις εὔχου, τῶν γὰρ 

τοιούτων ἐστὶ τὸ εὔχεσθαι, Ο0ἨτγβΒ. 

ΤἩο νατίοαβ ἁορπιβίίοβ] οχροβἰδίοπβ οἳ 

1118 Ἱπιροχίαηῦ τετεο π]] Ὦο {ουπᾶ ἵπ 
ααθΗτίατ, Οοση. ἃ Ππρ., απᾶ Ἑίῖας 

ἔπ ἶουῦ.; 6ΟπΏΡ. 816ο Ρεἰατίαβ, ΤΠεο. 

ΦῬουρπι. Ὑο]. χ. ΒοοΚ ΣΧ. τ. 2 ΒΠ., Υο]. 

ν. Ῥοο]ς ΧΙ. 1. 3, 4, 901068, Ιπ- 

θἰγιοξ. σιπ. 18, Ῥ. 4τδ 8αᾳ. λος 

οπίασῖηρ προη ἔλεπῃ 1π ἀθίαα], ος οΥες- 
αορρίπρ πο Ηπαϊζα ρταβοτὶρεᾶ {ο 911β 

οοπηΠΙΘΩί8ΣΣ, 16 ΒΕΕΠΙΒ Ῥτορει ἴο τ6- 

τηβτ]ς {λαί αἲ] αὐἰοπιρίθᾶ τοβίτοἑῖοτς 

(ᾳποβτῖς Ἱοπιῖπερ,᾽ ΈῬετα, οοπιρ. Απ- 

Εαβί. Επολϊγίᾶ, 8 1ο3; ΟΟ0ΙΠΡ. οοΠῖτ. 

Ὢήπος, ἄγ. 6 18. 4, Ῥ. τοι) οἳ 0118 

ια]. ἐθχί 416 38 ΤωΠΟἨ 6ο Ὦθ τθρτθ- 

Ἠεπᾶεᾶ οἩ {19 οπε Μπᾶ, 55 ἐπί ροτ]]- 

ος ππήγειβα]σπα οἩ ἴμε οὗλας, πἨῖοὰ 

16ΠΟΣΕΒ ΟΥ θχΡ]ίΠβ αππαγ {1ρ οἶθαχ ἆδ- 

οἸαταβίοη οἳ Βοτίρίητο, ἐ]ιαῦ ἔλοτο .τθ 

31080 1086 ὄλεθρος αΒ]] Ὦς αἰώνιος 
(ο Τ198Β. Ἱ. ϱ), Οπᾶᾷ π]ιοβθ Ῥοχίίοη 
Εἶα]] Ὦθ ὁ θάνατος ὁ δεύτερος (Ἠον. 
αχ. 8): ο γθπ]ατ]ς οἱ Ὀβίοτί, Γ,εἨτὸ. 
11, Β, Ῥ. 352 84. 8τθ ν6ιΥ υηβαᾖἰβίΑαοἴοσγ. 
Βοὐδίηρ αθἰᾷθ 811 ἑδοΏηῖοβ], ἐιοαρΏ Ῥετ- 
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Ἠαρς Ρἱβπβὶρ]ο, ἀῑδποίίοπς ἸῬούνθοπ 
ιο «τοϊαπίμα αηἰθοθᾶρης) Απ "γο- 
1αηΐας οοπβε(ιἹθπς’ οἳ ἄοᾶ (Ώαπαββο, 

Ορ, ΕΤ. τα. 90), 19 Βθετης οποπρ]ι {ο 

ΒΑΣ, ἐπαί Βοτίρίαχθ ἄθοῖατθρ ἵπ ἴθτπας 

οἳ ἴ]ιο ρτοβ/οςί ]αΜ1{ιιᾶο (669 68Ρ. Ἠ τη - 
τηοπᾶ, ΓιπάαπιεπίαΙ, αιν. 1, απᾶ 

οοπηρ. Ῥγαοϊ. Οαἰεε]. 1. 3, Ῥ. 18, 

Α.Ο. Τ4105.) πε ἀοᾶ ἄοεε πἩ] ἴπο 
ΕΑ]γαοη (σωθῆναι ποῖ σῶσαι) οἳ αἷῑ; 

αἲῖ ατο τοηᾶετεᾶ ({πτοταρ] ”θεας ΟἨτίςε) 
ἑρα]ταῦῖ]ο8) απᾶ «βα]ταπά1’ (Βαστοτ; 

δει, 72). ΤἉ8{ δοπιε 8τθ Ιπαἱβρυδ]Υ 

ποὲ βατοᾶ (Μαΐΐ, αχ. 41 8ᾳ., Ἠθτ. ΣΣ. 

1ο, τὸ, αχΗ. τῇ, 81.) 15 ποῦ ἄτθ [ο ΑΠΥ 

ουπατᾶ οἰχοιπιβοτίρίίοη ος 1Π6ίίοβογ 

οἱ 11ο Ώϊγίπθ θέλημα (Ἠρίβδοορ. Ιποῦ, 
Τ]ιεο], τν. ο. 31), Ῥυῦ ἴο ΤΙΒΗΒ τε]εθ- 

Ποπ οἳ ἴπο βρεοίΒ] ππθαας οἳ βα]γα{]οη 
πΏΙοη ἀοᾶ Ὦ8β Ῥθθη Ρ]θαβθᾶ ἴο α)- 

Ῥοϊπῇῦ, απά {ο πο 16 16 88ο Ἠίς 
Ὀ]νίπρ θέλημα (ΕΡΗ. 1, ϱ) ἔμαῦ πιαπ”ς 

βα]ταοη επου]ᾶά ο Ιἐπιἑεᾶ; οοπΏΡ. 

ΜήΠογ ον ύπ, 111. 2. 1, οἱ. 11. Ρ. 211 
(ΟΙατίς). Τα α ποτᾶ, τεᾶεπχρίίοι 18 

πηίνεσβε] 7οί οοπάϊοπα]; αἲὶ πια ὃε 
Βατοᾶ, γεί αἲ] τυζῇζ ποῦ Ῥο βατεᾶ, ῶθ- 

ο 156 αἲ] π]] ποῦ οοπ{οχΏι {ο ἄοᾶ)ς 

Ἀρροϊη[θᾶ οοπάΙΙοπΏ8; 866 Ἡαιηπιοπᾶ, 

1. ο. ὃ 16: θπᾶ 65Ρ. Βαττος, Ἰοτῇ», 
Υο]. 1τ. Ρ. 1---ϱ7, πιο ἵη ἔοαΣ ΒΕΙΤΠΟΠΘ 

(ὔτ---ᾖα) Πας πρατῖσ οκλααβίθᾶ {πο 

βαῦ]θοῦ, Τ19 πο ἑατίλεν πιοπιρπίοις 

ααθβθῖοπ οοππθοῦεᾶ πΙ(Ἡ ἐ]ιὶς ἀοοίτίπθ 
το Γαϊτ]γ βἰαίεᾶ Ὁγ Ερχατᾶ, Ώορπιαίέῇ, 

6 657 έα., οἱ. π. Ρ. 6809, 6ΊΑΡ. 8ἶ5ο 
Ματίθηβοη, Ώοσπα. 8 419 8. 
καὶ εἰς ἐπίγνωσιν κ.τ.λ.] ΄απᾶ οοπιε 
ἰο λε (11) ἠποιυϊεᾶρε ο) εἶνε ὑγωκ],) 
οοπρ. α Τΐτη. Ἡ, 26, 1, {, 10. ἵ, 1: πο 
ἀητοτείοι Οἱ οβαβοβ, Ῥαΐ  Γατ1Ἡοτ 

Εροοἰβοβίίοπ οἱ ἔῑνο πιοτθ {πιπιθᾶ]δίο 

οὐ]θοῦ Απᾶ οπᾶ; 5οε που, ἄγαπηπ. 

6 6τ. 4. οΨβ., Ῥ. 488. ΤΗ6 σωθῆναι 
15 ῑι αι] ίπιαίε, ἴῑιθ εἷς ἐπίγν. ἆληθ. 

ἐλθεῖν αΏ ἐπιπιεάίαϊε επᾶ 1εμᾶῖπρ τθία- 

ΤΑΙ1Υ απιᾶ ἀϊτθοί]γ {ο ἐ1πθ {οιπηςΥ, ΤἩ9 
ἀπίχοᾶιοίίοπ οἱ ἐπ]ς ]αΐΐεγ πποτηθπί οἳ 
{ποπρλύ 1 βαρσθβίεᾶ Ὦγ, απᾶ Επ] ΡΙΥ 

Ῥτθοθᾶθβ, {1ο οπυποἱα{ίοπ οἱ {πο ρτεαῦ 

σαι πΏϊοϊ 16 οοπία]ποᾶ ἵπ {19 {ο]- 
Ἰοπήηρ τοτβο. Όη ἐπίγνωσις (οοβαϊδίο 
οθτίι οὗ βοσπτα{α ) βεο ΤτεποἩ, Φ/ποπ. 
Ῥαχῦ πα, ἃ 25, ηΟΓΘΒ οπ Εγή. 1. 17, θά 
οἩ ἴπθ οπβδίοπβ οἱ {πο ατί, ποῖθβ 

ου ο Τίΐπι Ἡ, 38. Τ ΤΙΑΥ Ὦθ το- 
πιθτ]κοᾷ {Ἠπί ἀλήθεια Ἰθίθ, 88 ΟΟ11- 

ΣΗΟΠΙΥ 1π ο 8. Τ., ἵπαρ]θι πο Ίετα 

ἐλεοτεἰίσαϊ, Ὀπί ργαοϊσαϊ απᾶ εαυίπρ 
{χαῦι, «τογιί8ς βα]τίῇσΒ,) 45 τετθα]εά 

Ίπ πο (οςρο]; ἀληθ. ποίας; τῆς εἷς 

αὐτὸν πίστεως, ΟΗ1ΥΡ.; 5θθ Ώθαξβ, Τηέο]. 

αγ. 8, Ὑοἱ. 11. Ῥ. 82. Α. Ερθοῖα] ἴχθᾶ- 

86 οἩ θἨῖα ποτᾶ Ἠλβ Ῥθ6υ Ὑτιςθθη ὮΥ 

ΒΑΕΠΙΑΠΗΩ, ΒίΤΑΡΡ. 1838. 
6. εἷς γὰρ Θεός] 'Ἔον {λετε {8 οπε 

σοά;᾽ Ῥτου οἳ ἴ1θ {οτεροῖπρ οχΡρ]ᾶ- 

ΏΑΊΟΙΥ β856Γ{ΟΠ, ἴπθ γὰρ Ἠατίηρ Ἠθτθ 
198 αἰπιρ]ο ατραπιθηἰβ νο {ο108, θπά 

οοπηθοίτπᾳ ἐίᾳ Υεγςθ, τοῦ πΙΏ τετ. ι 

(1μεο, Μαο]), Ὀυῦ πἰᾶ ἐ1νο τετβο ἵπῃ- 
χηθᾶΙα{ο]γ Ῥτοοθάίπρ. Βῖς απᾷ πάντας 
βίαπᾶ {πρ {π οοστο]α{ἶοη ; ἐπ 1/πίνετ- 

φα]έψ οἳ ἴλρ ἀῑβρεηβαδίοη 16 Ῥτοτοά. 
ΣΥ ἐν πίη) οἳ ἴῑιο Ώϊβρεπβετ. ΤἩε 
αχἰδίεπορ οἳ ἄῑΠετεπί ἀἱβροπξβΒΔΙοΠΒ{Ο0Σ 

ἀδβοτεπῦ Ῥοτ[οπβ οἳ ἴπθ ΗΠΠΙΑΤ τος 

ποπ]ᾶ Εθθτι ἀποοπβϊείεπὺ ση(Ἡ {πα 

οοποθρΒίοη οἳ οπθ ΒάΡτεπιθ ]]-ταῖης 

Οτεαίος; «ππῖαε εί ππα ρτονἰάρη κ ;) 

οοπαρ. Ῥοπι, 1. 39, ΨῆἩθτο α εἰπαῖ]ατ 

αχραπηθηῦ {9 Ἰηἰτοᾶιοθᾶ Ὦγ 1119 {οταίδ]ο 
(Πατίυτρ, Ῥαγὶ, οἱ, 1. Ῥ. 342) ἐπεί- 

περ [εἴπερ α].]. εἷς καὶ μεσίτης] 
έσπε πιεζίαίογ αἴθο :᾿ ὁ ἐν ἑαυτῷ τὰ διε- 
στῶτα συνάψας, 1θοᾶ. Τη ἐπί απἆ 

βἰπη]ατ ἀῑπποθίοπς Ῥείντεθη {πο Βτεῖ 
απᾶ πθοοπᾶ Ῥεσβοπβ οἱ ἴπθ Ῥ]εβεεᾶ 

νΙπΙ{γ (οοπηρ. τ 095. υἩ, 6, ἨΡΗ. 1ν. 
4-6), Έευββ Απᾶς ἴσασρ οἳ 8 οἶίγα- 

Ααπββίαη γθύ’ (5ο ἴο βρείς) οἳ ἴπθ 
βιροτάΙπαθίοπ οξ {119 βοπ; Τηέοἵ, ζητέῖ. 
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ϐ καὶ ἀνθρώπων, ἄνθρωπος Χριστὸς ᾿]ησοῦς, ὁ δοὺς έαυ-- 
Ν ώ / ελ 4 9 ρ - δέ, 

τον αντίλυτρον υπερ παντῶγν, ΤΟ μαρτυριον καιροις τοιοίς 

αν. 1ο, Το]. 1, Ῥ. 102. ΤΗϊ8 16 πού 
οοχτεοί: 41] ἐῑιαίῦ οου]ᾶ τοβεοπα”Ὀ1γ Ὦο 
{ηῇοιτθᾶ ἔτοτα βαο]ια {θσί 95 ἴ1θ ργθβοπ{ 

16 ἐ]ιο οβ]ιο]]ο ἀοοίτίπο οἳ ϱ βαΏοτάίπα- 
Ώομ Ἱπ τεβρεοῦ οἳ ο[ῇσε; 5εο Ἰα{ετ]απᾶ, 

δεσοπᾶ Τ{πᾶ, Το. 1. Ῥ. 4οο. Τ1θ 

Ῥοβείφοι οἳ Το Ἡγ., αξίον Βομ]δίεστη. 

(ἀῦσν τι Τέπι, Ῥ. τ77), ἐιαὺ ἐΠ]ς πϱο οἳ 
μεσίτης ψἰλοαῦ ἀεβπ]έθ α]αβδίοη {ο 8 

διαθήκη Β1ΡΘ8 8 οοπαρῖ]θς Τοπα {1θ 

Ἡρ. ἴο ἴπο Ἠεῦ. (νΙή. 6, {π. 15, χα. 
24), 18 τιοῦ επ ε]θᾶ ἴο βετῖοιβ α{ζοπ[ίοα 
οτοοπ{π{αΜΙοηπ. Τ19 ρτοτίοτς α[]πεῖοι 
{ο τοᾶεπηρίίοη (τετ. 4) απᾶ ἴῑνο απἰ- 
{λοεῖς οἳ 1ο εἲς Θεὸς απᾶ πάντ. ἆρθρ. 
βαρροβί {6 π5ο οἳ Α ὕθτπι ιαί Ῥθεί 

βιβέαῖης ἐπαἰτο]α{ίοπ: βεθα]βοἙ,Ὀτατᾶ, 

Ῥοσπι. 8 4ο6, απά 3. ροοᾶ βεΓπιοπ Ὦγ 

Ῥοτοτίάσε, Φεηπι, οἱ. 1, Ῥ. 86 Βα. 

(Α..0. Τ405.). 
Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων] ΄ οἱ ἄοά απά πιε :᾽ 

Ροἱᾷ απατίΠτοιβ; ἐιθ ΕΟΓΠΊΘΣ 11 80- 

οοτᾶαποςῬ πι(Ώ 16 οοπΊπιοη ρχϊνῖ]θρε οἳ 

το]εοίίπρ {πρ αχἰ]ο]θ (66θ θχσ. Ί1ποτ, 
6γ. ϐ το. 1, Ρ. 119), 19 ]αΐΐ6υ ἔτοπι 

Ῥαχθ ΙπάΙοβξίοα οἳ ἴπο οἴ]θς Ῥατίγ 
Ο1ΙΥ Ρεῖπρ ΠθοΘΒΒΒΣΥ. ΤΠ ῬοίἩ 08568 

{πο οπιήθεῖουα {β ο,τίοαβΙγ βαρροβίεά 
ΒΥ 1ο Γππομαχςγ οἱ ῬοΐἩ ἴπο ἔθεπιβ 

οοπποοῦθοᾷ Ὦγ {πο οοπ]αποβίοἨ; 598 

ἄτθεπ, ἄΤ. 1ν. 3, Ῥ. 18Ι. 

ἄνθρωπος Χ.Ἰ.] απιαπ ΟΠγ8ἱέ οΤεδιις. 
Της Ώσταβη πβίητθ οἱ ΟἨτ]ςὲ 18 βρο- 
οἵα]Ι7 πιοηπἠοπεᾶ 46 Ῥεϊπρ {πο βἰαίθ 

1η πΠὶοῖὮ Ἐίβ ταθᾶΙα{οσία] οῦ]ορ παβ 

νὶαι]σ Ῥροτέογπιθᾶ;, ἄνθρωπον δὲ τὸν 
Χριστὸν ὠνόμασεν ἐπειδὴ µεσίτην ἐκά- 

λεσεν' ἐπανθρωπήσας γὰρ ἐμεσίτευσεν, 

Τῃεοᾶ. Οπ ἴλπο ἀπταβίοπ οἳ ΟἨη]ίΒ 
ΙΠΘάΙΑ{ΙΟΗ, 860 ΡΕΒΙΡΒΟΠΙ, 0Υσεᾶ, Ατίστ. 

Το]. α. Ρ. 334 (ε. Βυτίοι). 116 οπηῖβ- 
βαἶοη. οἳ ἐ11θ αχ{]ο]θ (5οβτοεΙγ ποἰοθᾶ ὉΥ 

ίλθ πιοάθστη (ΘΙπΙ8Ί ϱ0ΙΥΠΙΘΩἴΒ{ΟΙΒ) 
πηπβί 6 Ῥεοβοιγοᾶ {η ἰταπβ]θβοἨ. 

ΜΙἀᾶ]είοα (άγεες Αγ. Ῥ. 388, εᾱ, 

ΈΟΒϱ) οοπβϊἆρτα ἴ1θ ΑχίΙοἱθ ππηθοθθ- 
βαΣ7, ΑΠᾶ ΟΟΠΙΡΙ6Β ἄνθρ. Χ. Ἰ. πήξ]ι 
κύριος Χ. Ἰ. Όαΐέ ἴἶπο οοπιρβτίδοη 

ΓΙΑ, 88 κύριος Ἠββ Βο ππθφατοοα]]γ 

{Πο οΏαταοίεχ Οἱ 8 ΏΓΟΡΕΣ ΠΑΙΠΘ; ο0π1Ρ. 
Ὦπας, ἄν. δ 10. 1, Ῥ. 113. 1Π 8 ἀῑΠογ- 

οπί οοπ{οχί ΟἨτὶβὲ παρ Ώί ο]εαχ]γ Ώ8τα 
Ῥεεπ ἀθβὶρηφίεᾶ 35 ὁ ἄνθρ., ’ἔ]ιθ (16- 
Ῥτθβοη{α[ίΥθ)τηαΏ ο αυτηβπ{{γ (οοπ1ρ. 
Ῥοΐ] ἐπ Ίος): Ίετο ἨἩοπετεχ, 88 ἔῑιο 

Αροβί]θ οπ]γ πίεῖθε {ο πιατ]ς {Ἠ6 Ἡ- 
ἐπ ἵη πἨίοὮ ΟἨτῖδῦ ἐμεσίτευσεν Απᾶ 
ηοῦ ΑΗΣ το]αδίοτ 1π γιοι Ἐθ βἰοοᾶ {ο 
Ώιαί παίατο, ο ἀθβίρηθᾶΙγ οπιΙΐς {πα 
αχἠοῖθ. Τ1θ ἀἰπμπομοη οἳ ΑΠ, Ὦο- 

Ώνθεη Ιπά]νίάαα] απᾶ ροποτῖο Ἠππιᾶ- 

ΠΗ4Υ βθΘΤ45 Ώθιο οιέ οἳ Ῥ]ασθ, βτιᾶ 

ποῦ ἠηγο]τοᾶ ἵπ ἴ1θ οοπ{εσέ: οοπἰτββύ 
ἸΜοχᾶςυν, {η ἶοο., π]ιο ρετ πεη/{]γ οἱίθς 
Ααριαβύ. θηπι. Χχνι. [Υο]. τ. Ρ. 174, 

εᾱ, ΜΙρπε]. 
6. ἀντίλντρον] «γαπδοπι;’ ἴῑιθ ἀντὶ 

Ροῖηρ Ίθτο Ὦγ πο Ίπεαπς τεάππᾶατί 
(δομ]είθιπι. Ῥ. 42, ΟΟΠΊρ8Ι06 ΒπἱσςΣ, 

Τ]εεαιγ. Β. ν. οι. 1. Ῥ. 377), Ὀαε 
β6γίΠΡ {ο 6ΧρΙθ6βΕ {πθ 146 οἳ εκ- 
σλαπᾳθ, “Ῥοτταπίθίοπεπα, απβ τε]υ1 

οβρίΐθ οαραί οὐ νΙίβ τίζαπι τε ςπα]ῇ, 
ύ 186, 6ΟΠΩΡ. ἀντάλλαγμα, Μαϊ. στ]. 

26, ἀντίψυχον, 16πβῇ. οπιηγπ. 1ο, θπά 

116 τα]ιαβ]θ τεηβτῖκς ο 1ὲ οἳ Ῥθαί- 

ΒΟΗ, έπᾶ. 1ᾳπ. οἩ. αγ. Ῥ. 597 (Α.-Ο. 
110σ.). Τα αἱ ἱπροσίαηέ ποτᾶ (α 

ἅπαξ λεγόμ.) ἴμο 1ᾶεα οἳ α βαὈβαίίοτ 

οἳ ΟΗτὶβέ 1η οἳχ βὔεβά εαπποἱ Ῥθ ἰᾳποτθᾶ 

(566, έἶις /αν, Ὥοιβς, Τ16οἱ. 611 6ὲ. 1ν. 

17, Υοἱ. ατ. Ρ. 185 5ᾳ.), θδροοία!1σ π Ίδη 

εοππθοίεᾶ πηῖδ]ι ραβξαρος οἳ βαο]ι ἄθερ 

βἰρπίβοαπορ 88 Ῥοπα. 1. 15 (ο Τιοτᾶ”8 

ἀθθί]ι πθΒβ α ἴταοθ “οχρίθίοτίατη,) Α 

ερχορίθ]θίοτγ Βαοτίβοθ,’ 566 Μογετ ο 
Ἆοπι. 1. ο.) απᾶ ἘΡΗ. σ. 2; ΟΟΠΙΡ. ΑΙβΟ 
Μογος οπ Τοπι. Υ. 6, απᾶ 10: ΒΟΠΙΘ 
68ΊΠ1 απᾶ οἶθας ΟΟΠΙΩΘΩΐ5 οὮ ἐπί 

“βθΜἱθεβοίῖο τὶοατί8,᾽ Ματίοηςθη, Ὀου- 
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εἷς ὃ ἐτέθην ἐγὼ κήρυξ καὶ ἀπόστολος (ἀλήθειαν λέγω, 7 
, - 

οὐ ψεύδοµαι), διδάσκαλος ἐθνῶν ἐν πίστει καὶ ἀληθείᾳ. 

πια], ἃ 157 8ᾳ., Ὦ. 3431. ΑΙ ἴ]ιθ 

πηοᾶθτη {Πθοτίθς οἳ βἔοποπαθηί Βθ6ΙΏ 
{1ο {οτροῦ {παῖ ἄοᾶ βίος βἶη σε οἶπ, ποῦ 

86 8 Ῥ6τεοπβ] οὔεποῬ αραΙπεί ἨΙπιςθ]!. 

Ἠοψ {8 α ἀοᾶ ἴΊαβ Πο]γ απᾶ Ἰπβί {ο 
Ὦθ τοοοποἰ]θᾶδ 6ο Μ΄Οο5Ἡ, Γίνίπε 

σου. 1ν. 2. 3, Ῥ. 475 (411 εἄ.). Ὑαΐει- 
Ἰ1απάς ποτᾶς ατο {ου Ὀτῦ ΥθυΥ γθἰρΏι{γ; 
οπ Εωπάαπι. Το]. Υ. Ρ. 82. 

ὑπὲρ πάντων] Οµ ἴλε τιθαπίπρ οἳ ὑπὲρ 
ἵπ ἄορπιβῦ]οθ] Ρ8ββ8ΡΘΕ, 59 ποῖθβ 0Ἠ 

σαἴ. Πϊ, τβ. Ἠετθ ὑπὲρ («ἵπ ϱΟΠΊΙΠΊΟ- 
ἄσπι } 8ε6ΠΙ8 {ο Ῥοϊηῦ {ο ἴ1οθ Ώοπεβί 
οου/[οχτθᾶ Ὦγ ΟἨτὶςί προη 18, ἀντὶ (ἀντί- 

Ἄυτρο») {ο Ἠ{5 πα βΗΜαήοη οἳ Ἡπιεο]ξ 
Ίη οςχ Ῥ]μοο. τὸ µαρτύ- 
Ριον κ.τ.λ.] «ἐ]ιο (πιρογέ οἱ 116) ἐεοἰζ- 
πιοπἩ ({ο ὂε δεί Τογί]ι) ἔτι 1ἱ5 ΡΤΟΡΕΥ 8ὲα- 

8οπ5 5) σι} 3/3 220 Ίλο)σιω 

[ΠεβΗπιοπΊαπα ᾳποᾶ νεπ]ῦ 1π ὕθπιροτθ 

51ο] Βστ., ποῦ /{πθ ργοοί οἱ 19, Φο., 

ΜΙΔἄ]είοη, Αγί. ρ. 380. Βοπιθ Ἠδί]ο 
ἀἁἡπου]γ ας Όθεν {6]έ ἵπ {πθβο νγοτᾶς, 
οσῖηρ {ο {πο ἴτπο παίατο οἳ {Ἡθ 8ΏΡο- 

βἰᾷοῃ πο Ἠατίηρ Ὄθει τοοορπ]θοᾶ. 
Τὸ μµαρτύριον 16 Ώ βοοιςα/ἶτο 1π ΑΡΡΟ- 

βΙΠοη {ο {πο ρτεσθᾶῖπᾳ βεΠ/{θποθ, πού 

{0 ἀντίλυτρον (ὅτι ἀντίλυτρον τὸ µαρτ. 

λέγω, τούτεστι τὸ πάθος, ΤΠ8ορΗ. 2), 
Ῥαΐ {ο ὁ δοὺς...πάντων, Βοἵ]. “ φιιώ ΤεΒ 

(Ώεππρθ ᾳποᾶ β18 {βίας τποτζθ ΟΠ1ΠΘΒ 

Ἡοπ1ήπθΒ τοᾶειαϊςβεί, Πίκο χσϊν. 46, 
47) ἐεοἰπιοπόέ 8Ίιο {επΥρογε (80 ΑΡροβίο- 
18) ἀῑσεπᾶί περιαχηθπίπτα ϱββεί,᾽ Ετίέ5, 
Ῥοπι. κ. 1, Το. 111. Ρ. 12, ἩἩετο {λ]β 

Ῥβ5βαρο 15 τετ οαχθξα]1γ Ιπτορἠρα{θᾶ; 
βθθ 86ο Ίπος, ἄγ. ἃ 59. 9, Ρ. 472, 
Άπᾶ Βο]ο]θξ. Ἠίπίε, Ῥ. 118. Τητ08 
ἔλιρτθ 18 πιο ΓΘ8ΒΟΩ Ἰλα/ΘΥοΥ {ος ταοᾶ]- 
Εγίηρ ἴῑο ὑοσί (Τ,8οκο, δμιᾶ. μ. Επι 
ἔοτ 1826, Ρ. 661 84.); ἴπο Ιηβετᾶον οἳ 
οὗ Ῥεέοτο τὸ µαρτ., πλ Ρ1Ἠ4 α]., θπᾶ 
οἳ ἐδόθη αξίοι ἰδίοις πι ΡΙΕ Άτε 

ἁποουτθοί (οοπαρβχο Ἐτί6π.) εκρ]αιπίουγ 

βἀδ1ΜοπΒ, απᾶ {Ἡθ οπιββῖοη ΟΕ τὸ µαρτ. 
1π Α 18 ἄπο αρρβτεπ{]γ {ο αοοἰάθηδ. 
Τη9 τοβᾶἰπρ οἳ δὲ] 18 καὶ µαρτ. 

καιροῖς ἰδίοις] ' ὑπ ἡΐ οτυπ 86άΒΟΠΕ ;᾽ 
ΒΟϊ]. τοῖς προσήκουσι, 013. 10 18 
βΙηρα]αν ε]ιβί Τάσο] οΏλου]ά Ἠατο {ε]έ 
Αγ ἀιβιου]5σ 1Π 118 ἔοχΏχαία; οΟΠΙΡ. 

απ]. τί, ϱ, απᾶ βοπιεπΏαῦ αἴπή]ατ]Υ 
Ῥο]πσΌ. Ηἰδί, {, 39ο. 1Ο, ΧΤΙΠΙ. 34. 6. 
«Τοαπιρας ἑθε]πιοπίο ἄθ ΟἨτ]ςῇῖ πιοτία 
οκρίαΜοσίᾶ Ποπήπίρας 0 Αροβίο]]ς ᾱἷ- 

οεπᾶο Ιάοπεαπι, 1]αᾶ ὕεπιρας θΕί αποᾶ 
8 Βρϊχίζαρ ΒαΠο πἀτεπζιι8ᾶ ΑΡροβίοΙοβ 
(ΑοίΒ 1, 8) πβαπθ ο βο]επαπεπι ΟἨτίβῖ 
τρ έπτω ἆθ οσο (2 ΤΗ6ΒΒ. 1. το) 1αΏ]- 
ἔσς, Επίδα, Ἱ, ο. Τ1θ ἄβίτο {πει ἵβ 

πού α αυαβθῖ ἀθί. σοπιπιοᾶί (οοπιρ. 
Βολο]οξ., Ῥαί16), Ὀαἳ ἐ]ιο ἀθί. οἳ ἐ]λο έέπιε 

αυ]ιεγείπ ἴλθ βοὐίοη ἴ8]-θρ Ρ]α06; 6ΟΙΠΡ. 

Έοπα, χτὶ. 26, χρόνοις αἰωνίοις σεσιγη- 
µένον, Βπᾶ Βθθ 6ΣΣ, ἵπ Ἰ1π6σ, 62.831. 

ϱ, Ῥ. 15. ΤΕἱ8 ἔοσπι οἳ ἐς βεπιροτα] 
ἀθίάνο ἴ]μπς αρρτοχϊτακίθς {ο ἴῑπο ονᾱῖ- 

ηβτγ πβθ οἳ ἴμο ἔεπιροτα] ρεἩ. (ρεχὶοᾶ 

ση ἑχηήα Ἡ]ο ;’. οοπαρ. Ῥοπαβ]ᾶς, αγ. 

6451. [ῇ, Κτᾶρος, Δργασ]ῖ. δ 7. 3), 8πᾶ 

18 πιοσθ οοττθοῦ]γ ρτεοθᾶεᾶ Ὦγ ἐν; 688 
Ἐτᾶρεν, βργαζ]λῖ. 8 48. .,  απηπιογε]ῖ, 

Οοπείν. 405. τα. ι, Ῥ. 88. ΤἩ9 ἴεπι- 

Ῥοτα] Ρεη., εχοθρύ η α {ον {απαϊ]]ατ 
{οσπ1β, ἵ5 141 ἶπ ἴ]ιο Ν, Τ. 

7. εἰς ὅ] “Του τυ]έσ],) Βο1]. μαρτύ- 
ριον; 'οιὰ ἰθβπιοπῖο ἀἱοεηᾶο οοπβίῖ- 
ἰαΐας βπτα ῥγῷοο, Επίπ. Ἐοπι, χῑ. 1, 

Το. 111. Ῥ. 15, ηοίθ, 
κήρυξ] “α Πεταῖῶν «Ῥή9θοο βο]θπηῖς, Ὁ 
ῶθο παββαΒ,’ Βεηρ.; οπ]γ Ἡετθ, 2 Τΐπα. 
ἆ, 11, απᾶ 2 Ἐοῦ. 1, δ. Ἴήηοτο ἵβ Ώο 
τιθοθββί{γ {πι ἐ1ιθ ΡΥθβ8οΠ{ 9889 Γοσ χηοᾶἷ - 
ἐγίπσ(. ρρθᾶ]οαίος, Τυ]ᾳ.) ἔιδρΙπΙΒΙΥ 
χηθαηῖηρ οἳ ἴλο ψοτᾶ; οοπιρ. Ῥοσ]ας. 

αχ. 16, ἀνοίξει τὸ στόµα αὐτοῦ ὡς κή- 

ρυξ, Επᾶ 899 65Ρ. 1 Όος. ἶχ. 17, ΨΏετε 

κηρύσσειν ἵδ αβοᾷ οἳ {16 Ἰιοτα]ᾶ οἳ {πε 

ΕΑΠ18Α, ἵπ βοοοτᾶβησθ πζ]ι ἐ1θ ἔοπος 
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8 Ἠούλομαι οὖν προσεύχεσθαι τοὺς 

ἄνδρας ἐν παντὶ τόπῳ ἐπαίροντας ὁσίους 

Οἱ ἐπο {οχθροῖηρ ΥΘΥ56Β; 598 Μεγοτ ἐπ 

ἶοο. ἀπόστολος] ΄ απ 4ροείῖθ,᾽ 
ἵπ ο Ἡῖρ]ου 5οπηςο οἳ {1ο γοχᾶ; μέγα 

τὸ τοῦ ἀποστόλου ἀξίωμα, καὶ διὰ τοῦτο 

ἀντιποιεῖται τούτου, Τ ἩΘοΡ]ι. : 586 ΠΟἴΘ8 
οπ 6αἴ. 1, τ. ἀλήθειαν κ.τ.λ.] 
11 εαψ πο ἐπί], Ἰ 1ο πο: οΟΠΙΡ. 

Ῥοπι. 1Σ. ι. ο Ὑδύίθ 8θεπις ο]θατ]Υ 

τ{ρΏέ πι πιθ]η{αλπῖπρ ἐ]ιαί 118 ρτοίεθ- 

18/{1Οη Σ6Ι68 ο ἐπο ρτεοθᾶϊῖπρ ποτᾶδ; 

{1ο βββετεταὔίοη π χερατᾶ {ο Ἠΐ8 

Ἀροε{]οβαίρ πας οἑ οοιχβθπιοῦ{πθεπᾶεά 

{ογ ΤΙπαο(ΗΣ, Ὀαῦ {ου πο ἔα]αο ἴθαοἨοις 

νΏο ἀοπλδθεᾶ Πί5 αροβίομσα] ααἰλοτΙ{γ. 
Τη {π]τᾶ οβ]οία] ἀθβίσπβ{ίομι, διδάσκ. 

ἐθνῶν, ἴπθη {ο]]ους ση χι ἐπ]] ο παιαοίία 

20106. ΤΟ βββοτῦ ἐπαῦ ἀλήθ. κ.τ.λ. 18 

8 ὮἨτββθ ὙἩ]οἩ {9 Αροβίϊθ αβθᾶ Ίη 
Ἠ]ᾳβ Ἰαΐου 768Τ8 ΄ψἰίἉ 168 ἔογοθ απᾶ 

τε]εγαησθ ἔ]απ Ἡς Ἠβᾶ οποθᾶοποϱ’ (ΑΗ.) 
ΆΡΡΕΔΤΕ απεξεοπαΡ]θ απᾶ ΡΥΘΟΒΙΙΟ18, 

ἐν πίστει κ.τ.λ.] “πι Γαίέ] απᾶ ἐγιέ] 

ἴπο 6ρΏθχες ἐπ πλ]ο] ἴπο Αροβί]ο Ῥετ- 
{οτπηθά Ἠ18 ταΙβΕΙΟΗ. Τ1θ ἴπο βαῦ- 
Εἰβπήνθβ α1θ οοπηπιοη]γ {ακοπ οἶίμετ 
ῬοἱἩ πι οὔ]εοίίυε τείετοπσθ, βοί]. ἐν 

πίστει ἀληθωῇ,--καὶ Ῥεΐπρ εκρ]απα- 
195, Μαο]ς (οοπαρ. Ῥεΐ]6, πἩο ΙπαρΡρο- 

βἰθεΙγ οἱθορ 2 ΤἩ6β8. 1. τ3), οἵ Ροῦμ 
να ειθ]εοίυε τείετεπος, / (ΑΙ έα]]γ 
απᾶ α]γ᾽ (ἐν πίστ. κ. ἁλ.Ξς πιστὸς καὶ 
ἀληθωός), ΕτίἉΕ., Τιθο [πα]ς-οἶθεᾶ Ὦσ Ὦθ 
Ὑ.]. 1 βθεΠ1 Ἡούθτος 1ποτθ βἰπηρίθ 
{ο τεῖθς πίστις Το πο 5αο]θδοβῖτο {151 
οἱ {πο Αροβί]θ, ἀλήθ. ἴο ἐ1π9θ οἳ]θοίίτο 
ὀπζα οἳ ἴθ ἀοοίτίπο Ὦρ ἀο]τογοᾶ; 

ἑᾳαἱᾶφαίά Βάθβ ἆοοεί πθοθβδβτῖο οςί 

τεττα, όπβήη. Αλήθεια Ἱορίοβ]γ 
{ο11ογ8 πίστις, 105, 88 ἴἨθ Β8Π1Θ θχΡο- 

Εἰἴοχ τοπιαχ]ςϱ, «Ίρθο θᾶ Π]ατα αᾶ]δατα 
χεο]αᾶ1δ;᾽ οοπαρ. ζοΆτ Ι. 41, 32. 

8. ῬἙούλομαι οὖν] ’1 ἀεείγε ἔλετ:) 
που τοσΏο θχρτἰπαΙζαχ Αοζοσ]{θ8 8Ρο- 
Βίο]σα; ΟΡ. Υ. 14 Β6ηρβ. ΤΠ βούλομαι 

{πο αςῇ]γο ορ] 18 Ππρ]ῖθᾶ; 16 15 πο 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α. 

1 ἀθαῖτο ὑλοῦ {119 Ώιθπ 
ΥΑΥ ΤθΥΘΓΘΗΜΙΥ, Απά 
δή ἐλθ οπιΘΏ ἄτθβς 
απᾶ οοπιροτό ἴλεπι- 
βο]νες {εν πιοᾶςβίγ. 

ΤάθΥΘ τυὐ1]ήπρβπεθε ΟΥ θοᾳἹίθβοθποθ. ΟἨ 

γιο ἀἰβήποίίου Ῥείψθθτ βούλομαι 8πᾶ 

θέλω, Ε9Θ Ῥε]οί οΏ 6ἨΒΡ. Υ. 14, Απᾶ 

οοπιΡ, ποίθβ οη ΕΡῃ. ἵ. 11, 8Ώᾶ 68Ρ6- 

οἰα]]γ ἴ]ιο οἶθατ απιᾶ βαἰἰθίβοῦοσγ ἀΐδ- 

ουβείοα οἳ Ώοπβ]άβον, ΟΤαίψῖ. 8 462, 
Ῥ. 6ο 5ᾳ. (ο. 3). οὖν] Νου 
ΑἰπορΙγ ΠΠ]αήτθ απᾶ Ίπ τοίετοπσθ {ο 
τογ. 7 (6α]π.), Ῥαξ τοἰτοβρεοώτο απᾶ 

τεβυπαρ{ίτο,---τεοαριπ]α πρ, απᾶ 

ιο βαπιθ 1πιθ οκραπά(πᾳ, {πο ἀθβῖτο 
θχρτεββθᾶ {η του. τ; “1π ΡΙΤΡΠ8ΠΟΘ 

ἴπρη οἳ τα βοπογα] οχλοτίκοἨ, 1 
ἀεβίτο. ΤἨθ Ῥτορος σο]ἱεσίένε ἴοχορ οἳ 
οὖν 18 ας ποὺ πο ορ: ο εῑθ 
τθβυπαρ{ᾶτο πβθ, 5θο ΚΙοΐ”, Ῥευατ. Υο]. 

τι, Ῥ. 718, απᾶ ποίθι οη αἱ. . 5. 
προσεύχεσθαι] Ἐπιρμαίίο; Ὀτπρῖπςα 
πο ϱαρ/θοί αραῖη Ξογπατᾶ, ξοτοίβ]σ απᾶ 

ἀἰήποίϊσ. Το α]αβίου, 85 Ἠπίπες 
ΡΤΟΡΘΣΙ7 σοηἴοπᾶς, 18 ο]θατ]γ {ο ριδίία 

ΡΙ87ΘΥ; 6Ο0ΙΠΡ. Τ6Σ, 1. Τοὺς 

άνδρας 15 πας {πω απ ἐ]ιθεῖς ῦο γυναῖ- 
κας, ΕΥ. 9, πᾶ ΠΙΔΙΚΒ, ἐοιρ] Ίογε 

ποῦ ψηζ]ι ΑΏΥ ερεσίαϊ ἔοτοθ, Ὁπί τἉίλεχ 

Ἀ]]αβῖταϊγ, {ιο ἐποί επαῦ πο οοπᾶποῦ- 

1ηρ οἱ ἴπε Ῥαῦ]ο ΡΓΑΥΘΤΕ ΠΠΟΤΘ ΡΗ- 

Που]αχ]γ Ῥε]οπρεᾶ {ο ἴπθ πηεὮ; οΟΠΙΡ. 

Υ6σ. 12, 1 Όος. ΣΙ. 4, δ. Ἠβά ἴπε 

ΑΡοβ{]ο εβ1ᾶ πάντας, 10 που]ᾶ τοῦ Ώατθ 
βεεπιθᾶ 5ο οοηβἰείοηύ πι Ἠ16 β10βε- 

απεπέ βρεοῖβο ἄτεοίίοι. 

ἐν παντὶ τόπῳ πωπδί ὃο Ππηίεᾶ {ο 
ἑευεγὴ Ρίασο οἳ οαδίοπιαχγ ἀθγοβίοπαί 
χθ8οχ6, ΘΥΘΙΥΥΊΘΤΘ πΊθτθ Ῥχαγετ {8 

ψγοηῖ {ο Ὀ6 τιαᾷρ΄ (Ρε16); οοπαρ. Βαβῇ], 

ᾱε Βαφὶ. τι, απ. 8. 1 ἴλο α]]πβίοη 
Ἰθᾶ Ίετθ Όθθυ ῬασΜΙου]αχ]σ {ο ρτῖναία 

Ρ1Α76Σ, ἴπθι ἐν παντὶ τόπῳ ταὶρΏί 
Ἠανθ Ῥθυπ τοῖαγτθᾶ {ο λε πά(ἤθχθποΥ 
οἱ Ῥ]8οθ 1Π τορατᾶ {ο ΡΥΑ7ΘΣ; ΄οπιΏ{8 

1οουβ οταῥοσῖαπι ϱβ,) Αριδῦ.; οοπΡ. 

Βο]οείΐᾳ. Ηοτ. Ηεὺν. Το]. τι, Ρ. 865. 
ΤΠ18 Ἡοποτετ ἶ8 ποῦ οοπυθγεᾶ ὃγ {πο 
ΡτθβθΏ{ ποτᾶρ. Τ1θτθ 18 4ἶβο πο Ρο- 
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χεῖρας χωρὶς ὀργῆς καὶ διαλογισμοῦ: ὡσαύτως καὶ Ύγνυ- 0 

δ.. διαλογισμοῦ] Βο ΑΡΕΤΙΑΣΙ: Ααρ., Ὑπ]ρ., απᾶ ππβηγ Ὑγ.; Οτίρεα (3), 

Οπτγβ., Τηθοᾶ, (ἱοσ{), 8]. (Άεο., ἀγέοοδ., Μαλί]. δο]ιοῖς, Τιαο]ηπ., Ἠωί]αν, αἱ, 

Ἠογᾶευ.). ΤἨε Ρ]ατ8Ι διαλογισμῶν ἶ5 αἄορίεᾶ Ὦγ Τἱρο]ι. πὮ Ἐδδά; 17.673. 
79.8ο[ΜΡΒ. ἴλαί ατο βεπετίοᾶ οοπιπιοΏ]γ {ο αοοοχᾶ ψζ] Ἑ], απᾶ ΠΙΑΗΣ οὔἩθΥΒ; 
ῬοθγΏ., Οορῦ., Βγτ. (οοία); ΟτΊροι (4), Ἐπβεῦ., Ῥαβί], Τ1εσᾶ., 4]. Α5 ἴἶιο 
θχίθτηα] απἰλοσίῖες βθοπα ἀθοίᾶςά]γ ἔο ρτεροπᾶριβίο ἵπ ΑΥΟΙΣΥ οἳ 119 {οΣΠΙ6Σ, 
Βηᾶ 38 15 6θ0π15 πιοίθ ῬτοβαΡ]ο ἐ]ιαί {1ο ρ]ατα] αλλοπ]ᾶ ὃρ α οοτθοξίοτ οἳ ἴλθ 
1858 πβτις] αἰπρι]ας (οπ]γ ἵπ ΤΠ1]ο ἶς. 6, 47), λατ ἐῑιαή εἶιο βἱπρα]ας «Ώοσ]ᾶ Ώατα 
θες α){οτοᾶ ἔχοπι {πε Ρ]ατα] Εος {9 βαΚθ οἳ βγτιταθίσγ Ώ πυπαρος πὴ(Ἡ ὀργῆς, 
νο τεύαῖα ἐ1ο χοαᾶίπρ οἳ ἐμο Ἠοοείτεᾶ Τοχύ. 

]επαῖσα] τείθχοποθ {ο {πο Ππαϊα[ίοτ ος 
Ραβ]ο πγοταἩῖρ Απιοπρ ἴλθ ζοπς {ο {11ο 

ἔεπορ]θ (ΟἨγΑ., ὙΓοἱθ),--- ᾱ ἔβοῦ ΠΙΟΤΘ- 

οτες πλ]οξι {5 ποὺ Πββοτίοα]]γ ἔχαθ; 

οοπιρ. Ἐϊδῦ, ἐπ ἶοο. 

ἐπαίροντας κ.τ.λ.] /[[είπσ τρ Ἱοῖν 

λαπᾶε; ) ρατΏοῖΙρία] ο]βαςο, ο ΠΙβΏπος 

οἵ ΔοοθβΒΟΣίΘ68 (οοπηρ, Φε]ξ, ἄγ. 6 698, 
ποτ, αγ. 8 46. 2, Ῥ. 397), ἀθβπῖπα 
ΡοίἩ {Ἡς Ῥτορος Ῥοᾶἵ]ψ ροβίατο απᾶ. 
116 ερἰτιπα] (πα Ηβοα 1ος τοαιἰτεᾶ Ἰπ 

Ῥτασει,. ΤἨ9 ΟΠαϊβμαῦ, α5 πε]] 88 
Ῥαραυ (Τ1τᾳ. «ἄῑπ. 1. 03) Πᾶ επι 
(δα]πα αανι. 2) οπβίοπι οἳ ταϊείης 
β1οΗ6 ἐλλο Παπιᾶς ἴπ Ῥταγες, ἵς Παβία εᾶ 
Ὦγ Βαΐσετ, ΤΊεβαμγ. 8. Υ. εὐχή, Ὑοἱ. 

1. Ῥ. 1276, Βίπρηαπι, Απίϊᾳ. ᾶτῃ, 8. 
το, Τὲ π88, 88 16 Ὑσἵθ, η οῬ]αδίοη ἴο 

οᾶ οἳ 11ο ἠπβἰταπαθα/ίβ οἳ οἳΥ ΏθοθΒ- 
βἰῑθα, ΟἨ178. ἐπ Ῥεαῖπι. οχ]. οἱ. Υ. Ρ. 

43] (εᾶ. Ῥεπεᾶ.). Τ1ε/οἶάἵπρ ἑοφεί]εν 
οἳ {πο Ἠαπάς ἵπ Ῥταγετ Ίαβ Ῥθον 

ΕΊιοπη ἔο ὃο οἳ Τηᾷο-ετιπαπίο οχἱβί; 

βοθ δι. µ. πό. {ου 1853, Ῥ. 99, οπᾶ 

γιογοτᾶ 5 βρεοία1 ἐχθαίῖδε οἩ ὅ1πθ βαΏ- 

4εοί, 08115. 1851. ὁσίους] 
«λοῖγ ;᾿ οΡΡ. νο βέβηλοι χεῖρες, 2 Μαοο, 

γ. 16. 1ῇ 15 βἵηρα]ατ ἐμαί Ἠπεν (67. 
δττ. {, Ῥ. 6) ελοτ]ᾶ βαβσοςύ {ιο ροβ- 
ΑαἰθλΗέγ οἳ 5ο απ]επατά α οοπποχίοα 

88 ὁσίους (τοµρῖοπθ ροτξαβοβ,᾽ Ετίζα.) 
ΨΙΕὰ ἐπαίρ., απᾶ βΠ πωοτθ 8ο ἴπαῦ 
ἘπίίσβοΏθ (Ώοπι. Το]. τῃ. Ῥ. 1) ποπ]ᾶ 

αοἰαα]]σ πᾶορί 16, πΊεη 1ο οΟΤΏΙΠΟΠ. 
ΑίΙο πσο οἳ αἀ]οοβίτθοι 1π -ιο ώο. 
(Β]πιε]. Έτπν. Ηεταοῖ. 245) πι οπἱγ 

έτωο ἔθιταϊπαίοπῃ 15 βο ἂἰδίποϊ]γ{οαπᾶ 

ἵη ἴπθ Ν.Τ. (ες. 9: 5εο πες {. ο.), 
Ἀπιᾶ ϱΡἱγοβ 8ο ροοᾷᾶ 8 Β6ΠΒΘ6. ΟοΠ/ίΤΑΣΥ 

Ἰπείαποςβ οἳ βἰπη]αχ 'αά]εοίῖνα τοπ Ἅθ 
παοβί!α το οοἱ]θοίεᾶ Ὦγ Τιοῦεοῖ, 

ΡΊΗΥ, Ῥ. τοῦ. Ὑο]ξ οἶίθι οπαοβίη. 

Μ1ᾷ, 531, ὁσίας δεξιὰς...ἀνίσχοντες, Ὀαέ 

πο χἱρΏ! τοβάΊπρ ἵς ἰδίας. ΟἨ ἴπο ταθ 

πηθαηίηρ οἳ ὅσιος (οἱ Ῥατ](γ), 5εθ 

Ἠτ]εξβ. οπ Ερῃ, Ἱγ. 34. 16 πιβΥ Ὦ6 
τεταβχ]κθά ἐῑιαῦ ἀγνός, ἀμίαντος, απᾶ 
καθαρὸς 31θ ϱ)] βἰπηϊ]αχ]ν αβθᾶ γηϊδ]ι 
χεῖρες; 886 Οἶετι. ῬΏοπι,. 1 Οογ. 29, 

ἁγνὰς καὶ ἁμιάντους χεῖρας αἴροντες, 

απάἆ ασσ. ἵπ Βαϊοατ, ΤΊ6βαΗ’. Β.Υ. εὐχή. 

Τη Βτεί έθτπα ροταρβ ἀθποίεε [τεεᾶοπι 
ἔτοπα (1ηγατᾶ) ἑπυριωγίίψ; ἴπο ποοοπᾶ, 

ἔτοπι εἰαΐπ (οα0πατᾶΙσ οοπἰταοἰεᾶ) οἳ 

φοϊωίίοη; πο ἐΠίτά, ἴτοπι αἴετ αἴ- 
πισέιγε: 869 ΤΙΜΠΙΔΠΠ, ΦΥΠΟΠ. 1. Ῥ. 
36 8ᾳ., 8ηΠᾶ ΟΠ ὅσιος, ἀγνός, ΤΤ6πΟἩ, 

δΥποπ. Ῥαχ6 11. 8 38. χωρὶς 
ὀργῆς κ.τ.λ.] “υὐίλοιῖ (οἵ αραγὲ /γοπο) 
τυγαΐ]ι απᾶ ἁοιδέίπα,) Ααἲα. 15 ἆοερ 

ποῦ β66π1 Ῥτορετ, εἴίπεχ θτο ος ῬΗΙ]. 

4, 14, {ο Ἱπαροτί ἔχοπα {θ οοη{οσί 8 

πιβαπΊπῃ Οἱ διαλογισμὸς (/ ἀλβοερίαίῖο; 
να]ρ., απᾶ πεασ]γ αἲἰ τεοεπί οοπηπηεηῦ» 
8ἴοΥβ οχοθρὀ Μαγεχ) αποοπβχπιεᾶ ὮΥ 

βοοᾶ Ιεσίοα] απλο. Τ16 εχρἰαη- 
αὐίοη οἱ ΟἨ17Η. απᾶ {πθ θε] 6ΣΡΟ- 
ΒΙ{ΟΥ8, ἀμφιβολία (χωρὶς...διαλ.ΞΞπισ- 

τεύων ὅτιλήψῃ, Τ11εοᾶ.), 'ἩθθβΙ{β{οπΘβ,᾽ 
9 ο. » 

γαῖᾳ. π ΡΕ, Ίο, Ίδια κο 
[οορίἑωάοπες] Βν., ' γοἰθδίη,) οί, 

ρ 
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ναϊκάς ἐν καταστολῇ κοσμίῳ µετα αιοοὺς και σωφροσύ- 

ἵᾳ Ῥοσ{οοί]γ βαΜἰδέβοίουΥ, απιᾶ 1π βοοοτᾶ- 
Άπςς πίᾖἩ {ἐν Ῥτορας παθαπίηρ οἱ ἴπθ 
ψιοτᾶ; οοπηΡρ. Ῥ]8ΐο, πίοσᾖ. Ῥ. 36η Α, 

φροντίδες... Καὶ διαλογισμοἰ, απιᾶ Ο]επι. 

Έοπι, τ 001. ο1, ἩΊετο 1ΐ 16 η ο0Ἡ- 
πθχίοη ππ( ἐννοιῶν; ΒΟ 818ο Οἶετι. 

ΑΙαχ. δέγοπι. τν. 17, αποῦηρ ἔτοπι 
Οἶσπι, Βοπι, Οη {1 αΠ]ερεᾶ ἀῑβίϊπο- 
Ποπ Ῥείποσθη χωρὶς Επᾶ ἄνευ, 868 ποῦθς 
ον Ερή. Π. το. 

9. ὡσαύτως κ.τ.λ.] '(1 ἀεείγ) 1116- 
τοΐθο ἴλιαί ΩΟΠΙΕΤ αἴδο, ἴπι δ6επιῖ (1186, 

αουὐέ] βἹαπιε]αθίπ6θθ απιἀ ἀῑδογείίοη, ἆο 

αἄονπ ἐ]οπιθεῖυεε, ἆο. Οπαήάπρ αἰ1 
ογαβίνο απᾶ υἰτιαα]]γ Ῥατοῖρία] (΄ος- 
ηαπ{ορ βο,᾽ Τα]ᾳ.) ἐταπρ]α[ίοτπβ (οοταρ. 

Οοπγο.) οἱ ἐῑιο ρΙαΐη Ιηβπ. κοσμεῖν, 
νθ ἨαΥθ πο οοηβσιοβΙοπΒ; Ἡθ ΤΙΑΥ 

οἰῖπετ βαρΡΙΥ (α) πιθτθ]7 βούλομαι, ἴ]ιθ 

πβπ. κοσμεῖν Ὀθίπρ βἰπιρὶγ ἄρρεπᾶεπό 
οἩ {9 βαρρ]ίθᾶ τοτῦ; ΟΥ (0) βούλομαι 
προσεύχεσθαι, ιο πβπϊάναΙ οΙαμβο 
κοσμεῖν κ.τ.λ., Ώοίπρ τορατᾶθά 55 αἀᾶθά 

«Ρον αβγηᾶοίον ΄ (Μαο]), ος πι ο 
αχρἰαπα{οτγ {οσοθ (οοπιρ.Ώ6 Ίγ.). Τ19 
τηρίη ορ]εοίίοη ἴο (4) 18 πι9 1688 βρεοῖα] 

πιραηίηρ Ὠαῦ πιἁδί ὃο αββϊσιθᾶ ὕο 

ὡσαύτως:; Ῥαΐ οοπηρ. Τ6, Ἡ, 8, 8πᾶ 
ΑΡΡΥ. Ῥοπι, 1. 26, Ἠηθιθ ὡσαύτως 

Ιπτοᾶασεα 8. βἰαίθπιεπί «ο-ογάϊπαί6 
αοζέ], Ῥαῦ πού Ρυτε]γ οὐπιέἶαν ἰο, να ῦ 

Ῥτθοθᾶθβ; Βθθ 8ἱ69 2 Μαοο. Ἡ, 12. 19 
ομ]οσοίίοη {ο (ὁ) 18 116 βἱπρα]ατ]γ πποοη- 

ποοῖεᾶ Ῥοβ{Ιοα οἳ κοσμεῖν: ἐς ἵᾳ ἔατ 
1655 εαβ7 {ο Βηχπιουηῦ, ἔοΥ ἵπ 811 {1ς 

Ἰπβίβποθβ Ἠϊσλποτίο βἀάιιοθᾶ οἳ πποο- 
πιθοῦθᾶ {πβΏΙ{1ΥΘΒ (οἩ. ν. 14: ΥΙ. 18, ΤΙ8. 

14, α) ἴ1ε ΥουΏβ αἲὶ το]αῖε ο 419 6απιό 
ρα,]θοῦ, απᾶ ἐν οοπβ/ταοδίοη 18 ΘΑΕΥ 
απᾶ οὗτίοιβ, 16 β6θπΊθ Ῥε5ύ {Πεμ {ο 
αᾶορέ (α), Επᾶ {ο Απᾶ ο {οχοθ οἳ 
ᾠσαύτως ἴπ ἴμθ οοππιθᾶ Ῥαῦ ἱπιρηεά 
(σετ, στ) τοῖθτθηοθ ο ραβ]ο ΡΥΩΥΕΙΒ; 

πο ΒΡ. Μδ]]6ς ὑπ ου. Καὶ ΙΟΣΘΟΥΟΣ 

ας ἐς {58 ἔπ]] βΏᾶ ῥχΟΡοΓ ββοβηβῖΥθ 
{οτοθ: 1Ἡθ ΠΟΙΙΘΑ 6Ο Ὠηοῦ ἨΙ6Γθ 

ΒΠΡΟΥΠΊΙΙΘΥΡΙΊΘΒ/ που αἴεο Ἠβᾶ Εποίτ 

ἄπΐθς ας πε]! ϱ5 ἴ]ιο πσΏ ; {Ἠθβθ πετο 
βοὐτίθίγ οἱ ἀοροτπιοπί απᾶ αἴπαρ] οἱ 

οἳ ἄταβα, αὖ αἲ έπισθ, οβρθοῖε1σ αἲ 

φιδῖίσ ρταγσγ. 1ὲ που]ᾶ 5θεπι π]πιοδέ 

98 {8 {πο Αγροβίΐο ἠπιεπᾶθᾶ οπΙγ {ο 
ε]αᾶθ {ο ἄαπιθαποιγ ατιᾶ ἄτοδρ αἲ ἴπθ 
19465, Ὀαὲ οοπο]ιιᾶρᾶ γη] τα]ά τρ {ηθ 

πβίτιοῦΙοΏΒ ϱεΠεΙΘ]. ἐν 

καταστολῇ κοσµίῳ] ' ὑπ θεσπιῖψ ϱιΐ9ς; ) 
οοπιρ8τθ ΤΙ6. Ἡ, 3. ἐν καταστήµατι 

ἱεροπρεπ εῖς, Βπᾶ 696 ποίθβ ὁπ ἷοσ.; ποῦ 

{ο Ὀθ οοππθοιεᾶ ἄτθοί]γ πΙζΏ κοσμεῖν, 

Όαῦ Εοτπιήηρ ψΠ(Ἡ μετὰ σωφροσ. κ.τ.λ. 
3, Επᾶ οἳ αἀ]θοίίναι ργεᾶἹοαάοπ {ο Ὦα 
αρρεπᾶθᾶ {ο γυναῖκας ; οοπαρ. Ἐοΐ]1θ ἐπ 
ἴοο., Απᾶ 590 ΜαΔμ, τί. 29, Τ0. 1. 6. 
Ἐαταστολὴ 15 ποῦ βἶπαρ]γ :ἄτοςς᾽ (1114- 

ἃα]ῖ απᾶ Βοοῦέ, Τ/εα. 5.ν., Ἠπίλος, 8].), 
Α πιθαπΊπρ {ου πγπ]ο]ι νπθχο 18 πιοῦ β918- 

αοΐουγ παἰλοτίζγ, Ὀπό ΄ ἀεροτίπεηῦ,) 

96 οχ]Ώήρ]εθᾶ εκίθτηκ]γ, ππείλας ἵπ 

Ἰοοῖς, ΠΙΑΏΠΘΣ, ΟΥ ἄγθδε; 5εθ Ῥοεύ τα. 
Ῥα]πα, 1,εω. 8.Υ. Το]. 1. Ῥ. 1655, απᾶ 
ϱοπιρ. 2οβ8ΡΗ. Βεζ. ο μᾶ. 1. δ. 4, 

Καταστολὴ καὶ σχῆμα σώματος, θπᾶ 

ϱ65Ρρ. Ἡϊρροοτ. ἄε Ώεο. Ἠαῦίέν, 1. 26, 
ΨΏθτθ καταστολἡ 18 αββοοϊανεᾶ να 

καθέδρα Δπᾶ περιστολή, ἴαβ ΒΡΡΥ. 
οοπτοσῖηρ {1ο 1άθα οἳ βοπιθύλῖηρ οπῦ- 

ψιατᾶΙγ οορπ1ζα519, ---θχίετηβ] ΑΡΡΕΒΣ- 

ΆΠοθ 88 ργἰποέραϊἴη οσα οἱεθᾶ ἴπ ἄτθβε; 

οοπρ. 875. Ἰθι 1 Ἰκα Ξ οο]ὦ 

Ἰὰ οδὸ [η σχήµατι 0854 γθβίῖ- 

εθα]:’ σᾳῇ56 ᾽ 0118 ΘΣΏΑΡΒ ΑΡΡΤΟΒΟΗΘΒ 

χη0β6 ἨθΑΣΙΥ {ο πο 168 πἨΙο {πο 
Αροβί]θ ἀΠπίεπᾶθᾶ {ο ο9ΟΠΥ67. Τε 
οιπποῦ (πΙ 1 ο Ί.) οἷίθ ἐῑιο Τι]ρ. 
επαδῖέα,” α5 ἴπο ζομοπίτπρ ερϊἰποῦ (ος - 
η8/{0) ΒΘΘΠΙΑ {ο βΊιουή δή ἐ1ε τας]. {ου 

τοῖοιτε {6 παοςθ ἀαβπ]θε]σ ἔο «αΡρατο]. 
15 που]ᾶ 8οθπι ποπ ποῦ Ἱπιρτοῦβρίιθ 

ἐλαῦ 619 ρ]οββοβ οἳ Ἠθαγολίπβ (καταστ." 
περιβολήν) απᾶ Βυἱᾶββ (καταστ.' στο- 



ΤΠ, το. 96 

νής κοσμεῖν ἑαυτάς, μὴ ἐν πλέγμασιν καὶ χρυσῷ ἢ µαρ- 
γαρίταις ἢ ἱματισμῷ πολυτελεῖ, ἀλλ᾽ ὃ πρέπει γυναιξὶν 1Ο 

ἐπαγγελλομέναις θεοσέβειαν, δὲ ἔργων ἀγαθῶν. 

λήν), απιᾶ ἴπο αςο ἵπ ]ηΐ6ς ΠΤΙΓΕΥΒ, 6.6. 

Ῥαβ11 (56ο Βπίσας, Γ16βαυΝ, 8.7. Το]. 11. 

Ῥ. 65), ποτθ βιρροςθᾶ Ὦγ κα. ἄοιομα] 

1πίθερτείαδ]οη οἱ {15 Ῥθββαρθ. 

κοσµίῳ] ΟπΙγ Ὠθχθ αᾶ οἳι, 1. 2, αηᾶ 
νη(Ώ ἐπθπηθαπ{ηᾳ, εεοπιῖγ;'Ὀεσοπιῖπρ 

εογᾶετῖψ,) (οοπαρ. οι. !Ἠτάαπ]ό1)), 
--παοῦ «οτηβ{ο, Ὑπϊς., Πίπας: 586 

Ῥυΐοος, Τ6δαιγ. Β.Σ. οἱ. 11. Ῥ. 147. 
αἰδοῦς καὶ σωφροσύνης] /'ολαπιε[ακί- 
πό686 απἆ ἀϊθογοίίοι;᾽ ἴπθ Ἰπγιατᾶ 16ε]- 

Ίηρς πἩΙοἩ ε]λου]ᾶ ποοοπαραιγ {πο οπζ- 

νιαχᾶ Ὀθατίηρ απᾶ ἄαροτίπιθηϊ: Ῥούπ 
έθττας αχθ {οαπᾶ απ]{οᾶ, Ατιίαα, Ερίοῦ. 

1γ. 8. Αἰδὼς (οηΙγ Ἡετε; Ἠοεῦ. χα. 28, 

τοϊοχτεᾶ {ο 8 ΤτεποἩ, ΦΥΠΟΠ. 8 το, 188 

Ραΐ ΠΜ] οτἰσα] εαρροτϐ) πια{ΚΒ ἴθ 

ἑἁππαῖο ο ]η]έηρ Ίτοπι βηγἰηῖπῃ ὉἩΠ- 

Ῥοθοοπηϊπᾳ}) σωφροσύνη (Σ6χ. 15, Δοῖς 
αστὶ, 25), ἴπο /ψε]]-ραἱαποθά βἰαίθ οἳ 
ταϊπᾶ τοβα] πρ ἔτοπα Ἠπο{ααΙ 5ε1{-{6- 
Εἰχαίπέ;’ 6Ο1Ρ. 4 8ου, Ἱ. 31, σω- 
Φροσύνη ἐστὶν ἐπικράτεια τῶν ἐπιθυ- 

μιῶν, ΤαΟΘ οοπαρτε]ιοπβῖνοΙγ,Ε]αΐο,Ἐ6- 

Ραῦ1. 1. Ρ. 4298, καὶ ἡδονῶν τινῶν καὶ 
ἐπιθυμιῶν ἐγκράτεια, βἰταϊ]ατ]ψ, η πυρ. 
Ρ. τού σ, απᾶ χηοσο 3ῇ ]οηβ{1, Ατε{οί]θ, 

Ελίσα, τα. 19. ΟἨ1ΥΒ, 16 πο 1688 ἀἷ8- 
πο, σωφροσ. οὐ τοῦτο µόνον ἐστὶ τὸ 

πορνείας ἀπέχεσθαι, ἀλλὰ καὶ τὸ τῶν 

λοιπῶν παθῶν ἐκτὸς εἶναι, οπ. Τ{1. Ἡ. δὲ 

Ρ. 822, 866 ΤτεπΟΝ, 5/πΟΠ, 8 2ο, ΑΠ 
Σον 16 πιοδί Ῥ]απαίοίο ἐβηβΙαΙΟΠ, 

ποῖθβ ο Τγαπεῖ. 1ΐ πι8Υ Ῥο τεπηβτ]κοᾶ 
Ειρί σώφρων απᾶ 186 ἄργϊτα άνορ(εχοερύῦ 
σωφρονεῖν σωφρονίζειν, σωφρονισµός, 

σωφρόνως, σωφροσύνη (εκοερύ Αοίβ 

ακτ], 25], ο0οατ ο1γ ἵπ ενθ Ῥ8Εἵ, ὮΡΡ, 

πη]β{6 οπθαπιοπββὔσΙςἩΣ Ηπές αβοτᾶ - 
ο Όγ Βιοτετρα] οηἈαχασξετίεβίοβοξ{μθ5θ 
ἔντορ ὮΡρ. ἐμαέ {αγ πετο πτ{εαι ὮΥ 

οπε Ἠαπᾶ [5ὲ Ῥαπ]], απᾶ Ρτοβαδ!γ ϱἲ 

το ἀῑδίαπί ροτῖοᾶ ἔτοτα οπθ βποΐμες, 

μὴ ἐν πλέγμασιν] 'ποί αυ ρἰα(εέπρο : 

βροοῖα] εἄογηπιθαία Ῥοῦμ ϱρογεοπαῖὶ 
(πλέγμ.) Απᾶ ραΐ οη ἐ]ό ΡΕΤΒΟΠ. (χρυσῷ, 
µαργαρ., ἱματισμῷ) Ἱποοηβίδίθπί πἰδ]ι 
Οµήβάαπ αἰπιρ]]οί{γ; οοΥΠΡ. τ Ῥοῦ, 1. 
3, ἐμπλοκὴ τριχῶν, αηᾶ βΒ9θ 6ΕΡ. ΟΙ6ι. 
Α]εχ. Ῥάάαρ. 1Π. 11. 65, ο]. τ. Ῥ. 

209 (Ροΐὔ,), αἱ περιπλοκαὶ τῶν τριχῶν 
αἱ ἑταιρικαί, Κ.τ.λ., Ὢπθιθ ὑπ] θηᾶ 

οὔπετ Ἰπάρ οί ροχβοπα1 ἀεοοταίῖοη 81θ 

ἔα]]ψ ἄϊβοιβεθᾶ; οοπαρ. Ἰακαί, δηΐυ. 
Ον, Ὑοἱ. τα. Ρ. 123. Ίιαῖ Ο]επιεπί 
ΑΏΡΙΟΥΘΒ οἳ 8 ἀναδεῖσθαι τὴν κόµην 

εὐτελῶς περόνῃ τινὶ λιτῇ παρὰ τὸν 
αὐχένα ἀφελεῖ θεραπείᾳ συναυξούσαις 

[γυναιξὶν] εἰς κάλλος γνήσιον τὰς σώ- 

Φρονας Κόµα». Όπ 1ο βαρ]θοῦ Ρ6ΠΘ- 

ΣΑΙ1Υ, 560 Βπή{α, Ρίοἳ, οἱ Απίΐᾳ. Ατύ. 
εΟουπ8,᾿ απᾶ {πο ρ]αῦθΒ {η Μοπ[ίαποοπ, 

1 Απίίᾳ. Βαρί. Το]. τπτ. ϱ. ϕτ, ΒΗΡΡΙ. 
Το]. 111. Ῥ. 44. Τ19 τεπιαχ]6 οἳ 

Έομς, οἩ ἔλπῖβ ἆπο οἳ μὴ 810 ποῦ β4418- 

{8οἱουγ; οὐ ἵπ Ῥθοιυ]αχ ΓΟΣΥ18 Οἳ ϱΧ- 

Ῥτθββῖοη 6 Γοππιά β{ίθί βούλομαι, ἴπθ 
χθσΆ]αχ απᾶ πρήιχα] ραχ1ο]ο βΕίθγτοχρς 

οἳ ἐπ] Ῥοίηρ Ἀοππεγευ οἳ ϱΟΊχ56 μή} 

5ε6 εκσχ. ἵπ αγίας, Ῥατίίο. Νερ. Ῥ. 
839 84. καὶ χρυσῷ] βοῖ]. 
περιθέσει χρυσίων, 1 Ἐοῦ. 11. 2: 68χ- 
1ἱΗΡΒ, θο]]ασθθ, Ὀτασθ]οίϐ; οοτΏΡ, 
Ῥήπγ, Ναϊ. Ηἰδΐ. τε. 35. 

1ο. ἀλλ ὃ πρέπει κ.τ.λ.] ΄δωῖ,--- 
11ο δεοοπιεέ]ι 1ὔοπιεπ ρτο]εδεῖπρ (ποῦ 

ἑ61ρ]ο ϱτοΓεβς,” ΑΙ.) φοάϊίπερε. 19 
οοπβἰτιοίῖοα 18 αρ] ἀοιρίξα]: δὲ 
ἔργων ἀγαθῶν πιαγ ὃο Ιοϊπεᾶ πα 
ἐπαγγελλ. (Υα]ᾳ., Τηεοᾶ,); ἵπ π]]οι 
6880 {1ο το]αΜίτο ὃ πιπβύ ὃο χοραχᾶρᾶ 
46 ϱαϊτα]οπὲ {ο ἐν τούτῳ ὅ (Μαὔ{1.), 

ϱΥ καθ’ ὁ (Παίπατ),---θοῦῖι βοπιοπΏαί 
πηβαζΙβ{βοίοΥΣ οαΡ]ΕΠΔΟΠ8, 1ή βθθπ.Β 

παποὮ ΣΠΟΧΘ Βἰπηρίθ {ο οοππθοῦ δι ἔργ. 
ἀγ. πζἩ κοσμεῖν (955., ΤΏΘοΡΗ.), απᾶ 

{0 τορθτᾶ ὃ πρέπει κ.τ.λ. 88 8 ΟΟΠΙΙΙΟΏ 
το]α να] αΏροβίήοἩ; 5θθ πο, γ. 

ΡῬ2 
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Τ' ο ... , ῃ 9 Α. Ψοιησα τωπβέ 1θΑΓτ 
11 υνη εν Ίσυχιᾳ µανθανέτω εν πάση Απά πού {ρασᾳ, ΕΟΣ 1ψπο 

σρια τα. βθ- 
οοπά 1π τοβροοί Οἵ 6Γ8- 

γυναικὶ οὐκ «Λο, απᾶ Άχβί 1Π 18- 
ΒΡθο ΟΓ {ΤΑΠΒΡΥΘΕΞΙΟΠ. 
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12 ὑποταγῇ' διδάσκειν δὲ 

12. διδάσκειν δὲ γυν.] Βο Τιαο]ήπ. απᾶ Τἱδο]ι, θᾶ. τ, πο ΑΡΕδ; το 11β8./ 
ΟΊατοπα,, Ὑπ]ρ., οἵἩ., αἰ,; Ο1Ρ5., Απιρρῦ., ἆ61, (πιο αρ). Ὁγ ἄτίεεδ., 

ο Ἠγοίίο, Ηιέλου, Ἠέρείπρ.). Τὲ18 ἄϊββοα]έ ἔο απᾶετβίατιᾶ νἨαέ ρηποίρ]ε εκοερί 

{3ιβῦ ο ορροβίξῖοη {ο Τιασλπι. Ἠ88 Ἱπᾶποθᾶ Τήςς], (ο. 2, 7) ἴο αᾶορε ἐο τεβᾶῖπᾳ 
οἳ {μθ Ῥεο. γυναικὶ δὲ διδάσκει», πὶι ΚΤι; ρτοδέ πιβ]οτίγ οἱ π1ββ.; 85. (οἱ), 
Τ]θοᾶ.-ΜοΡΒ., ΟἨ175., Τηθοᾶ., Ώαπι., α1.; Απαῦς, (111, δε]ιοῖα, Α1/., Ἡογάευ.), 

ψΏθη ἔμο αποία] α{λοτί{γ 18 ἔπαβ ποβῖοθαὈΙσ πθβί, απᾶ {ο οοπῦεσί Βο Ῥ]ΑΊπΙΥ 

{βγοιτβ ἴηἨο τθαᾶίπᾳ οἳ ἴο ἰθχύ, Τ19 δὲ ἵ ποῦ {ος γάρ (872.), Απᾶ Ἠα8 
οετβΙη]γ πο «νίπι οορα]αάναπι” (--«εοἑ]ίσεί,᾽ Τιθο), Ὀπό ΡτορθΙ]σ, απᾶ γε] 

188 πας] απ ζλο(ίσα] {ο166, πιαΥΊςβ 1 οΡροβΙ6οη {ο µανθαγέτω. 

β 24. 3, Ῥ. 143, Ὡοίθ 1. 19 οῬ]εοδίοτ. 

οἳ Ἠπίπει {ο κοσμεῖν...διὰ 18 ποῦ οἳ 

πηοπιθηῦ: ἔργα ἀγαθὰ γεχθ ἔἶπθ πιεάύωι 

οἳ 119 κόσμος; ἴῑιθ Ῥτετεπίεπῦ απᾶ αἴ- 

{απᾶρηῦ ϱταοθς οἱ βοτ] (οοπαῥ. τ Ἐοὔ. 

Η], 3 4) ποτε 1ΐς αοἰτια] οοπβϊζαεπίς. 
ἐπαγγελλομέναις] “ΡγοΓεβείπᾳ,' " Ρἵο- 
Π{θηίεβ,) «Ῥτε 5ο ετθηίθΒ, σα5ὔἱμ, 

οΟἵἩΡ., οἩ. γΙ. 21, πἆθτθ {118 ταθαυῖης 

18 ροτ{θοῖ]γ οἶθαι. Ἠπί]ιθυι οοΠ1ρ8χ6Β 

Χοη. Μσπι. 1. 2. Ἰ, ἀρετὴν ἐπαγγελλό- 
µενος, απᾶ Ἰππαί. Ἠγρηεν. 14, πίστιυ 

ἐπαγγελλ.; θά Ῥ]11ο, ἄε Ηωπιαπ, 81, 

γο]. τε. Ῥ. 284 (εᾶ. Μαπρ.), ἐπαγγέλ- 
λεται θεοῦ θεραπείαν, Ἀπιᾶ 5θθ {ητίΠαδς 

οσσ. ἵη Βπ]οοι, Τ]εδαµτ. 8.7. οι. τ. 

Ῥ. α1δ7. θεοσέβεια, Αα ἅπ. λεγόμ., 
Βοβχοε]γ ἀῑεις ἵη βεΠβ0 ἔγοτη εὐσέβεια, 
νογ. 2; Ο0ΙΠΡ. ΠΟίΘΒ. 

11. Γυνή]΄α υοπιαη;' 1.6. 87 0ηΘ 

οἱ {19 ο1β58, οΥ, {η ποοοχᾶαιιοςῬ πο ἐ]μθ 

ἀάἱοπα οἴουσ]απρυασε(Βτοππ, ἄγαπυπι. 

ὁ/ αγ. 1. 5. 008. 6, Ῥ. 229), “ἴλθ 

ΨοππΒ,᾿ 6.θ ποίθς οπ Πρι. ν. 23. 

ἐν ἡσυχίᾳ] «ἔτπ φιζεῖ,” βοῖ]. επ (ποαῦ 

Ερεα]ίηρ ος αἰθεπιρθίηρ {ο ἴθβοἨ Ίπ 

{πο ΟἨατοἩ :᾽ μηδὲ φθεγγέσθω, φησίν, 

ἐν ἐκκλησίᾳ γυνή, ΟΠ1ΥΑ. 

µανθανέτω] /ἴσανπ,) ᾖ.ε. αἲ ἴιο Ῥαδ]ῖο 
αηἰη]βἰχαβΙοΏΒΣ 11 Εη]ἡἨθείβ {ο διδάσκ., 
ού, 14. 
βΕ]6”5 Ῥτοσίοιιϐ ΙΠΒἰΥΙΙΟΜΙΟἨΒ, 1 Ο9Υ. χἰν. 
34 8Βᾳ., 816 Ώθσθ αραΊπ 1η Ἠἷα ἐουρ]ής, 

16 18 οὐγίοιβ ἐγιαῦ ἐς Αγρος 

ΤἩθ τεπεπθ] οἳ ἴπθ ρχοπβήίοη ἵπ 

ΟοποΙ]. ΟρτίΠ. τν, ΟαἩ. 99 (Α.5. 308) 

ποπ]ᾶ 66οπα {ο βἶιον {λαέ Αι πορ]εοί ος 

ἔῆλθ αροβἰο]ίο οχάἴπαππορ Ἠ8ᾶ οτορί {πίο 
{1ο Αἰπίοππ ΟΠαχοἩ. ΊΜΟΠΙΕΩ ποτο 

Ῥοτπαϊμἐθᾶ Ἡογπγοτεγ ἴο {θαοῦ ΡτϊταἴοΙιγ 

1ος ο) ἐεῖγ οιυπ δεΏ, 19. 081. 111 

5θο Ἑϊπρχαπα, Απίΐᾳ. Σ1γ. 4. 5. 

ἐν πάσῃ ὑποταγῇ] ' ἔτι αἲῖ ειῦ]οσίοη, 
ο. Υθ]άϊωρ 16 {π αῑΙ ο.568, ποῦ «ἶπ 

γο]ες Ὀπιίοτοτάπαπρ, Ἠτπίλπος; πᾶς 

Ῥεΐηρ εφἰεπσίυε ταῖἨο {παπι ἐπέεπείυες 

β99Θ ποῦθς οπ. Ἡβρ]ι. 1. δ. ΌΟπ ἴπο Ροβῖ- 

Ώοη οοοπρἰθᾶ Ὁγ ποπηεπ {η {ἐλο εατ]Υ 
ΟΠατοῖι ἔέτααγ Ρο τεπιβε]ςοᾶ {ιοί Οµτίς- 

Εβπ]{γ ἀἱᾶ ποῦ αΏτορβίο {ο Ῥτϊπια! 
181 οἳ {1ο τε]αίίοιι οἳ ποπιᾶπ {ο 18Η. 

η] 16 απ]πια{οᾶ απᾶ αρίταα]Ιπεᾶ 
μαῖτ {ε]]ογελάρ, 16 πο 1985 ἀθβπ](ο]γ 

ββεϊρᾳηθᾶ {ο ἔἶοπι ἐ]αῖν χοβρθοίίτο 

βρῃοτες ο{αοὔῖοπι ; ἔεαοἡῖιρ βπᾶ Ργθδο]ι- 
Ἰπῃ Το πιθη, “πιθπίς] χθορρϊτὶσ απᾶ 

βοὐϊνιγ ἵπ Εαπα]γ 1 {ο ποπθ, 

Νοαμᾶατ, Ρἰαπίίπη, Ὑοἱ. τ. Ῥ. 14] 

(Βομπ). ἨΠιβί ρτατθ Ατραπιεη!ς {1θθο 
Τρι τοιςθς ΒαρρΙσ τς πι αραϊἰποῦ 

Βοπιθ οἳ {19 πππαατα] απᾶ αηβοχἱρ- 
ἑπχα] ἐπεονῖθΒ οἳ πιοᾶθση {1118βΒ. 

12. διδάσκειν δέ] ΟΡρροβἰοα {ο 
µανθανέτω Τ6Υ. 11, 5696 οτ11ρα] ποῖθ. 

Διδάσκει» {5 επιρΏα/]ο, 85 198 ΡοβΙΐο 
ΒΏΟΠΕ; 6 ἄοθἈ ποῦ Ἠοπθτος {ο]]οπ, 

86 πο Μοπᾖαπἰθῦς χωαἰπἡα]πθᾶ ἔτοπι 



ΤΠ. ττ--τῃ. 57 
: / ω ῃ ἐπιτρέπω, οὐδὲ αὐθεντεῖν ἀνδρός, ἀλλ᾽ εἶναι ἐν ἠσυχίᾳ. 
. Ν 9 - ο] Ἀ δὰμ γαρ πρῶτος ἐπλάσθη, εἶτα δα. καὶ Ἀδὰμ 
ού ο αρ 16 ε θὰ 8 9 θ - 9 πωα, 4 ἠπατήθη, ἡ δὲ γυνὴ ἐξαπατηθεῖσα ἐν παραβασει 

1 Οοχ. αἰν. 6, λαέ α ποπιαῦ ταἰρ]λέ 
προφητεύειν ἵπ ραβ]ο. Έτους ἔοτπι ος 
Φιδΐίς αἄἄτοβς ος ἰθασΒίτα {6 ο]θατ]τ 
Σοτυἰᾶᾶ ση, αξ αἱ τατίληος ψΙΕ]ι ποτ α η 8 
Ῥτορετ ἁπίῖθι απᾶ ἄδβίϊπαδίοι; ΒθΘ 

Νθαπᾶον, Ρἰαπείπᾳ, 1. ο. ποΐθ. ἸΠο]ξ 

οἵζεβ Ώρπιοατβίθς, δοπὲοπὶ. [αρ. ἄα1ς, 

δοτίμι. Ηψί].] γυνὴ μὴ ἀσκείτω λόγον, 
δεινὸν γάρ. 

αὐθεντεῖν] “ἐο επεγοίεο ἀοπιίπίοη ους” 

κ ᾶνως Γσοιέοι ν [απᾶαοίοι 4βοτο 

βαροτ] Ἀστ,; ποῦ «{ο ερ απἰποσίγ 
οτοες,’ ΑαἰΏ., α Εατίλἃες παθαπῖηᾳ ποῦ 

οοπ{θ]ηθᾶ ἵπ {πρ ψοχᾶ, Αὐθεντεῖν (ἄπ. 
λεγόμ. ἵπ Ν.Τ.), {ουπᾶ οπΙγ {π Ι8ΐθ 
Ἀπᾶ οσο]. ψτῖδοις (Βαβ11, Ερίεἰ. 52), ἵπ- 
το]πεΒ {9 βεοοπᾶασγ απᾶ 1655 ρτορος 

πηθβηῖηρ οἳ αὐθέντης (Τιοῦεο]ς, ΡΙηΥή. 

Ῥ. 129) βοῖ]. δεσπότης, αὐτοδίκης, 

Μωσῖβ; 8ο ἨθβγοὮ. αὐθεντεῖν' ἐξου- 
σιάξειν. Τ1ο βαὈβίαπ{ίτο αὐθεντία ο6- 
σπχβ 3 Μαοο.(1. 29: 588 ΡΠ1ο6Σ, Τ]εβαιη, 
Νο. τ. Ῥ. 673, π]ιοτθ τουὈ, βᾶ]., απᾶ 
βαλαἰαηᾖίτε, 91θ εκρ]αῖπεᾶ απᾶ 1]]πα- 

Ιχα{θᾶ. Τ116 ἠπωπιθᾶ]α{θ οοπ{οσῦ ϱἩ1ούγΒ 

ἴλλαί {πο ρτΙπηαχγτείετεποθ οί {Πο ρτολί- 

Εἱἱοπ {βίο ρα ΡΗ οτι πβ/χα{ίοη (Βεπρ.): 
{η βποοθθᾶῖηρ ατριιχηΘΏ{Ε ΊΟΤΥΕΥΕΥ ἆθ- 

τηοΠΕΥΑΐΘ 16 ὕο Ὦς 4ἱβο οἱ ππῖτετβε] 
Ἀρρμοαίίοη. Οτι {Πμίβ εαὈ]θοῦ 8εθ ἴῑιθ 
Ὀτὶαί Όαΐ6 βα{ϊβ{βοἴοσγ τεπιατ]κη οἱ Ηλί- 

1655, Ελί], ἃ 52. ποῖθ, Ῥ. 2790. 

ἀλλ᾽ εἶναι κ.τ.λ.] δὲ {ο ὂε πι φωίεῖ, 
1.6. ἐπ εἴἴεπος;) 1πΆπ. ἀερεπᾶθηῦ οπ 

βούλομαι ΟΣ ΒΟΠ16 Αἰπα]ατ τετὸ (πού 
κελεύω, ὙἉΙοὮ 8ὲ Ῥαπ] ἄοεβ ποί 1186), 
{ο ὃθ βαρρ]θᾶ {τοπω οὐκ ἐπιτρέπω: Βο 

1 Οος, χἰν. 34 (Έεο.): 6ΟΠ4Ρ. 1 Τ1Πι. ἵγ. 

8, Ἠοτπι, ΒοΡΗ. Εεοίγ. 71. ΤΗ18 ἔοτπι 

οἱ ΏΥβοἩγΙοΡΥ οσσςχβ 1ΠΟΒί 6ΟΠΙΠΙΟΠΙΥ 
ἵπ {1 9856 οἵ Αη απ ἐλθΒῖς (858 Ἡθτε) 
"ἀποτοᾶτοθᾶ ὮΥ ϱΏ βἄγοιβα {νο οοπ/1ηο- 

Ηομ, 4θἳξ, ζγ. 8 895. Ἡ. Τ1ο απ[{]1ε- 

Βἰβ Ῥούπθθη οβοἷν πιοιη”ες οἳ ἐΠῖᾳ απά 
οξ τθχεθ 11 ἵβ τ6υΥ τηρτ]οᾶ. 

13. ᾿Αδὰμ γάρ] Ἐϊταί οοπβτηιβ{ίοπ 
οἳ ἴπθ {οτεροῖηρ οοπυπιαηᾶ, ἀθτϊτοᾶ 
ΓΟΊ1 {Ἡρ ΟΥΘΑΠΟΗΠ. Τ]1θ βεραπιεπέ 

Στοπ Ρτἰοχ{{γ οἱ ογθΑ{Ίοπ, {ο Ῥθ οοτι- 
Ρἱ6ίθ, τεφπῖτθβ {1ο εαοαἰάἴρχΥ Βἰλίθ- 

πηρηῦ 1η 1 Ο9Σ. χἰ. ϱ, οὐκ ἐκτίσθη ἀν]ρ 

διὰ τὴν γυναῖκα, ἀλλὰ γυνὴ διὰ τὸν 

ἄνδρα: οοταρ. δέ, ΤἨ9 τθπιασκΗ οἳ 

Ἐεαββ, Τ]έοὶ. Ο6Πγ6ΐ. Υοἱ. 1. Ῥ. 2190, 

ηοίς, 81θ πηριατᾶεᾶ; ἴλοτα 15 Ἠθγθ πο 

εἀϊα]θοίίᾳπο σπάᾶίαπς,' Ὀαέ α αἰπιρ]θ 

απᾶ ἀῑτθοῦ ἄεο]αχαίῖοπ, απηᾶςγ ἐπ ἵπ- 

ΒιθποῬ οἱ ο Ἠοῖσ Βρὶτίί, οἳ {ο 

ἱγρίῖοσα] πιεαηΊπρ οἱ {νε οτε ουξειγεᾶ 

1η 119 ογθβΙοη οἱ ΤΙΑΏ θΠᾶ ΨΟΠΙΑΗΏ. 

ἐπλάσθη] ΄1ωας /ογπιεᾶ, Γαε]έοπεᾶ ;᾽ 
ΏτΟΡ6Γ ’πᾶ ερθοῖΆο ποτᾶ, αξ 1π Ἡοείοᾶ, 

ΟΡ. 7ο, ἐκ Ὑαίης πλάσσε: 60ΙΠΡ. 8ἱβο 

Ἄοπι, κ. 29, Απᾶ 68Ρ. ἄθΗ. Ἡ. 7, καὶ 

ἔπλασεν (931) ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον 

χοῦν ἀπὸ τῆς γῆε: βο ΖοβαρΏ, Απίίη. 
1, 1. 1. : 

1ᾳ.καὶ ᾿Αδάμ]Βοοοπᾶ οοπβτπιθίοη, 

ἀεᾶιοεᾶ ἔτοπα {]ι Ἠϊβίουγ οἱ {1ο 111: 

εἆοοεί Αροβίοῖπς {επιίπθβ οροτίθΙθ 

εββοτ!τ]β ααΏ]εοίας, ᾳπ]ᾳ, αἱ ροβῦθτίοχθΒ 

βυπ{ 1π οτάῖηθ οὗ Ρτίοίθβ 1π ο1ρ8,) 
Ἐτίπιαϐ,, οἱζοᾶ Ὦγ Οοχηο]. ἃ Τιαρ, πι 

ἷου. οὐκ ἠπατήθη] Τη6το 
18 πο ἨθοθβαΙγ πἨαίθτοι {ο βαρΡΙΥ 

πρῶτος, Τηεοᾶ., ἴουτα, 1, Τ19 6π1- 

ῬΗββΙ5 τθβίβ οη ἀπατᾶν. Αάῑπι γεβ 

πιοῦ ἀίγεσίη! ἀεοείνεᾶ, Ἐνο παβ; β1ιθ 
ΒΑΨΗ {ο ἀοά, ὁ ὄφις ἠπάτησέ µε, Ὦθ 

οἩΏΙ7 Β87Β, αὕτη µοι ἔδωκεν ἀπὸ τοῦ 

ξύλου, καὶ ἔφαγον. Ίθ οι Ἰθτᾶ]γ 
Ἄχρθ ή Βθηρ., πωπ]]θυ γίταπα ΏοὮ 

ἀθοερίέ βεᾶ οἱ ρογβιιαβῖό, ἄθη. 11, 7,’ 
{ος 16 οΏη ΒοβχοεΙΥ ρθ ἀοιαρίθά ἐμαί ἔπε 
ποπιαὮα ἀἱᾶ ἄεσεῖυο ἴθ τπΏα (οοπαρ. 
ΟἨ17Α.), Ροΐτπρ ἵπ {9οῦ, ἵπ Ίετ Τ6υΣ Ρεῖ- 

ΡΠΒΡΙΟΩΒ, ἴἨθ τοΏ]ο]θ οξ ἴπο βθτρε{Β 
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, ῃ 4 Ν - / σλ / 

15 γέγονεν, σωθήσεται δὲ διὰ τῆς τεκνογονίας, ἐαν µείνω- 
- 3 ΑΔ 

σιν ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ καὶ ἁγιασμῷ μετὰ σωφροσύνην. 

ἀθοθῖε: 6 {8 Ἡοπετες {1ο Εχαί 6π- 
ἔτρπορ οἱ αἴπ πἩ]οᾶἃ ἔλο ΑΡροβίῖθ 1β 
βρεοϊα]]σ τερατᾶίπρ; {Πῖβ οὔπιθ Ὦγ 

1ηθΏ19 οἳ ἴηθ ϱοτρεπῖ)ῃ ἁπάτη; το 

ἄῑγεσιῖψ παοοιπαθεᾶ {ο 11 (ἀπὸ γυν. ἀρχὴ 
ἁμαρτίας, Ἐοο]τ8. αΧΥ. 24), Λᾶβτη ΟΠΊΥ 
ἐπαί(γεοιϊἡ Απᾶ ἀεγίναιίυεῖψ. Ἔσπορ 
οὔβεστο {η ἄθΗ. 111, {1ο ογᾶςι οἳ ἔπα 
ντος ρθχ/ομ Ίπ ἴπο ρτοπππ]ραβίοα ος 
ἴμθ βεπίθησθ; 1πθ Βειρεπί (σετ. 14), 
ΨΟΠΛΔΗ {σας τ6), πια (τετ. 17). Α.0- 
οοτγᾶϊπρ {ο ο Ἠαυηιπίσαι υτίοτς 

(Βα]οθίέρ. Ηον. Ἠεῦγ. Ὑο]. 1, Ῥ. 867) 
Έτο πας αἄᾶτοββθᾶ Ρεοβι1βο 15 πας Τ6ΙΣ 
ἄουοα] πδίλετ παω ποι]ᾶ Ἠατθ 
ψιο]ᾶρᾶ. ἐξαπατηθεῖσα] 
εδείπρ οοπιρ]εῖεῖψ, ραίεπίῖη, ἀεοείυεᾶ." 

γής χββᾶῖπρ, πῖο 18 βαρροσιεᾶ Ὦγ 
ΑΡΙΕΝΙ; τ7, αἱ. (Γιασἶπη., Τ16οᾗ.), 

βθεπιβ{ο οοπΏτπα ἐ1ρ {ογεροΐηρ 6σΡΙΑ- 

βὐῑοπ, Το ργεο]αᾶῬ ΑΡΡΥ. ΑΠΙΥ ταἳβοοη- 
ορρ6ίοπ οἱ Ἠϊα πιθαπ/πᾳ, ο ΑΡροβί]θ 
αᾶᾶβ α αἰτοπσ]ιοπθᾶ οοπαρουπᾶ, πι] οἵι 
βθστθς ῬοῦἩ {ο ϱἨοπ {πα {Πο πιοτηθ{ῦ 
οἳ ἐ]ιοαρ]Ώῦ {πγΏβ ΟΠ ἁπατάω, απᾶ 8189 

{ο ἄθιπο ἑβοῖζ]γ ἐπο Ηπαιἑαδίοη οί πιθα- 
ἵπρ ππᾶς πἩ]οἩ 16 18 πβοᾶ. Τ16 ρτερ. 

ἐκ Ἡετθ 6οπταγ8 {πθ 1ά6ι ο σοπιρίό- 
ἐέρη, ἐλογοιιρ]πιερς, Ώοβί απ. Ῥα]πι, Τι6ῦ. 

β.Υ. ἐκ, Υο]. 1. Ῥ. 829. ἢ...γυνὴ ἵρ Ἡετθ 
οἱθαχ]Υ «ἴπο ποπιΘ,᾽ 6.6, Ἠτθ, ποῦ ἴ1θ 
βοχ σεηθτα]]σ (ΟἨ178.). Τ1ο9 ρεποτῖο 
πηθΏΏΊπΡ 6Ο0Π1ΘΒ οἱ1{ {Π {19 ποσί ΤεΓβΘ: 

Έτο γαρ {πο ἰγρίοβ] τερτοβεπ{αῖτο ος 
{1 1806. ἐν παραβάσει 
γέγονεν] 'Όεσαπιό ἐπυοῖυεᾶ ἔπ ἴγαπε- 
ϱτοβείοπ,) '}ε]] ἐπίο ἰγαπεργεδείοπ;᾽ {πθ 

ΟΟἨΑ{Σ, γίνεσθαι ἐν ΟΟΟΊΤ8 Ο00ΒΒΙΟΗΒΙΙΥ 
(οπό ποῦ «{τοαιθη(]σ,᾽ Ἠπίπεν) ἵπ 19 
Ν. Τ, (ε.ϱ. ἐν ἀγωνίᾳ, 11116 αχὶὶ, 41 

ἐν ἐκστάσει, Λοίς αχῖϊ. 7; ἐν δόξῃ, 2 
Οο5. 1, 7 ἐν ὁμοιώματι, ΕΙ]. Ἡ, Τ ἐν 
λόγῳ κολακείας, 1 Τ19ΒΒ. 1. ϱ) {ο ἀθ- 
ποίθ ἐ1θ 6ΠΤΑΊΙΟΘ 1Πἴο, απᾶ οχἰδίεποθ 

1η ΑΗΥ ϱἶγοη βἰβΐθ, ΟἨ {ιο ἀἰαἠποξῖοτ 

Ῥοδύπθθ εἶναι (26ο) απᾶ γίνεσθαι (ετ- 
ἐβίοτο οἳ ευεπίγ), 5εο Ἑπίία. Εγέέσ80ῇ, 

Οριδο. Ῥ. 284, ποῦθ. 

16. σωθήσεται δέ] “εί εἶε α]ια]ῖ 
ὀεεαυεᾶ ;’ ποῦ παθτεῖγ “ε{ρλείἁτ ϱ ποχᾶ 
Π1Α) (Βεπρ.), αλ πΠέβπεσα|ρχοροταπᾶ 
βοτἰρίατα] ΒΘΠΕθΘ, “θα τίίαπι ϱεἴοτηδτα 
ροτάπορίαν ;’ οοπαρ. Β11ἱοοϱΥ, Τ1εεαυΤ. 

β.ν. Ψο]. τι. Ῥ. 1296. ΤΗ ἰγαπβ]β- 
Ποπ οἱ Ῥε]]ο ({οππᾶθᾶ οπ ἔἶνθ {θπςς), 
ερ]ια]] Ὦο {οπτᾶ {ο ατα Όθεη βαγεᾶ; 

18 βοπιθπ]Ώαΐ ατΠοίθ]; 69θΘ πηοῖθβ οπ 

σα]. Π. τό. Τ19 ἴδηβο Ἠθγο οπ]σ ΠΙΘΥΙΚΒ 
Αἰπαρ]ο {αζατί{γ. ΤἨ9 ΠοΠΙ. {0 σωθή- 
σεται ἵ8 γυνή, ἵη 1ῇ8 ροπθτίο Β6ΠΒΘ; οὗ 
περὶ τῆς Ἐὔας ἔφη, ἀλλὰ περὶ τοῦ κοινοῦ 

τῆς φύσεως, 1ηθοᾶ. ΤΗ18 18 οοπβγπιθᾶ 
Ὦ5 ἴπιθ Ἡβο οἳ ἔλε Ρ]ατα], ἐὰν µείνωσιν 

Κ.Ττ.λ., 86 Ῥοἱου.. διὰ τῆς 
τεκνογονίας] ΄ὂγ Ίπεαπε οἱ τας ο]ζά- 
δεατίπρὸ Βοβϊηρ ηβῖᾶο α1ἱ ππὔεηαΌ]θ 

ος ἀοιδ{ξα] Ιη{εχρτοία]οπς οἳ διὰ (1π) 

Ῥσπα, ΄οαπι) Ώοβεηπι.) απᾶ τεκνογονίας 

(Ξ.τέκνα αὐτῆς, Βὺτ.; τὸ κατὰ Θεὸν 
[τέκνα] ἀναγαγεῖν, ΟΠ1ΥΑ., Ε 1], οοπαΡ. 
Βάος, Βεᾶ. ὔε9. Υο]. τπτ. Ρ. 13: “πιθήτ]- 
πηοπίστα,” Ἠθϊπβίας), πο Ἠανθ ὕπο εχ- 

Ῥ]απα[ίοηβ; (α) 'ν ο]α1ά-Ὀεαγϊπῃ ;' ὮΥ 

{14Η ΐηρ Ἡεσ Ῥχορετ ἀθβίπγ Απιᾶ 8ο- 
απἱθβοῖπρ Ἰπ 811 {πο οοπᾶΙονς οἳ 
ποπιαπἩ Π{6, Ῥθημ., Ὦο Ἰείίο, Ἠιι- 

116, 81.; οοπ1ρ. Ἀθαπάας, Ῥίαπίίπρ, 

Υο]. 1. Ῥ. 941 (Βομπ): (β) "ὃν εἶιο 

ο]]ζ-Ῥεατίπῃ,᾽ 1.6. Ὀ} ἴἶιο τε]αδῖοα τα 
Ψ]ήοἩ πποπΊβΏ β{οοᾶ {ο ἐς Ἰορείαι, 
1η ΟΟΏΒΘΠΊΘΊΟΘ ο {πθ Ρτῖπια] ΡΥοΡΊΏθΘοΣ 

ἴιαῦ 'Ἡθυ βοθᾶ (ποῦ πιαπ’ϱ) ϱΏοπ]ά 
Ὀχμίβο {ο βοτρθη{ῃ Ἠθβᾶ᾽ (ἄρθπ. 1. 

τ5), Ἡαπαπιοπᾶ, Ῥεϊ]: 'ἐο Ῥοοπ]ίας 
{αποῦῖοη οἳ Ἡθς β6χ (ἴτοτα 195 το]αίοα 
{ο Ἰου βανίοτχ) α11α]] Ὦθ ιο τηθᾶΊπτα 
οἱ 1ου βα]γαίοπ. ΤΗ{8 Ια[ΐ6ς ἠπίθχ- 
ρτθἰαθῖοη Ἠαβ Ῥαὐ {οψ ΒΡΡΟοσίοςΒ, πᾶ 
ἩΛΑ8 οὖθη Όθου βα1ᾶ, ἐποιρ] ΒΟΑΥΟΘΙΥ 
ἠπαβ]ψ, {ο πεθᾶ πο τοαἰηδίου (Α1Ε:); 
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Οδ βοαίίοης οἳ α Ῥ]- 
5ΗΟΡ; Τε πηυςδί Ῥο οἳ Ἱχ- 
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Ἠιστὸς ὁ λόγος εἴ τις ἐπισκοπῆς 1ΤΠ. 
χερτοβσλαΡ]ε πιοχ8]8, ἃ ροοᾶ [αΐλος οἳ Ἠ18 {παί1γσ, απᾶ ο{ ροοᾶ τθροτῦ. 

σηθα Ἡοπενογ πθ οοπβῖᾶςυ 195 6κ- 
ἔτθπιθ βρρτορτ]αἴθηΘβΒ, απιᾶ ἔῑιο Ἠ]ρ]ι 

Ῥτοῦαβ!16γ ἐλιαῦ {11ο Αροβίο, {η βροα]ς- 

ἵπρ οἳ ποπιαπ’ ἐχαηβργθβεῖοἩ, που]ᾶ 

πού {811 {ο ϱροοἰῖγ έ]ιο ϱιαθέηἰπῖης Ρχο- 

Ῥϊθοσ ψ Πίο] 6ἵ6η Ῥτθοθᾶρᾶ Ἡθχ β6Π- 

{θηοθς;---πΏεη πο ϱἀᾶ {ο ἐΠ]5 ὁ116 βα1ΐ6- 

Σ86{οΥγ πιθαπίης πἨ]οἳ διὰ ὕ]νας εδ, 
---ἴ]ιο αποϊτοιπιβογίρεᾶ ταίθγοποθ οἳ 

σωθήσεται (ορΡρ. ο ΊΝ., ΑΙΠ.),---ἴρ 
{οχοθ οἳ {1ο αχθῖο]ο (ραββθᾶ οἵει Ὦτ 
πηοβἑθκΡροβί{οσ),---αΏᾶ, 1454517, οΏβθιτα 

-μθ οο]άπεςς απιᾶ ἠε]απεπεςς οἳ (α), 1 

βθοπις ἀπβῆοα]ἡ {ο ατοὶᾶ ἀθοίάϊηρ ἵπ 
ἔβνοιιχ οἳ (β): 5οθ {1ο οἶθατ απᾶ βαῖς- 
Σβοΐουγ ποίθ οἳ Ἡαπιπιοπᾶ, απᾶ πο 

1ηΔΥ ΏηοΥ αᾶά οἳ ἸΓοχᾶαγν. ὑπ ἶοο. 

ἐὰν µείνωσιν] ΄{/ ἴ]ον ε]οωῖᾶ οοη- 
ἐπιως, Βοῖ]. αἱ γυναῖκες, ΟΥ ταίλθχ ἡ 
γυνὴ ἴαχετ Ίπι 1ΐᾳ οο]]θοίίτθ Βεηβε: βθθ 

πας, ἄν. 8 58. 4, Ῥ. 458: ἃ ηεοθᾶ- 

βατγ Ηπαϊία[ίοη οξ ἐ1ιθ ρτενίοιιΏ ἀθο]α- 
τβ/{οΏ} ἡ τεκνογ. οῇ ὀέδε[[ οοα]ᾶ οΏεοί 
ηοἰΗίηρ. Τ19 ρἰατα] 18 τοϊριχοᾶ ὮΥ 
0Ἠ1γβ. απᾶ στ. [86 βΏοπΏω Ὦγ ἴπθ 

Ἠη88ο. ἴθγπήπαβοἩ] {ο τέκνα: ἴΠπίβ 18 
στατοπια{οα]1γ αἀπιὶβςίτ]ο (5ες Ἰπου, 

αγ, 6 67. ι, Ῥ. 565), Ὀαέ οχεροίοαΙγ 
πηρα ἠβίαοίοσγ. ΟΠ {πθ 1βθ οἳ ἐὰν 

ψ(Ὦ βα]αποῦ. (οΏ]θοίῖτο ΡοββΙΡΙΗ0Υ; 

4θαρθσΊεποθ σ]] ϱποπ π]είποτ {16 

νι] αὈ1ᾷ9)), ϐθθ Ἠθιππβημ, ἄᾳ Ῥαγίίο. 

ἄν, τα. Τ, Ῥ. 97, πιᾶ πιοῦθβ οπ. ἄαἰ. Ἱ. 8. 
1η αρρ]γίηρ ἴπθεβο ρηποῖρ]θς Ἠούψετετ, 
ἁθ παπαδύ βἶγγατβ Ὀο τοπαθπιὈογθᾶ ἐπαί {η 

41ο Ν. Ἡ, ἴλπο πςο οἳ ἐὰν υί βυρ]. 

Ἆαβ αἰταοβί οπ/]χαΙγ αΌβοτΏοθά ἔ]λλαί οἳ εὖ 

νιΏ {πο ορί.; 80 ἄσθθη, ἄν. Ῥ. 53. 

ἐν πίστει καὶ ἀγ.] ' ὑπ Γαζ(] απ ἶουε ;) 
ΒΏἨθτο ἵπ πΏϊοἩ {Πε ποιο {ο 00Π- 
ἀᾖπαθ, Οπ ἴἶιθ ππΊοη οξ έμθβθ έΘΥΤ18, 

απᾶ {1 οπα]ββῖοη, Ῥαΐ οἳ οοστβο ν{τίαθ] 
Ιπο]ηβίοὮ, οἱ ἐλπίς, ΟΟΠΙΡ8ΙΘ Ἐθιββ, 

Τηέοῦ. Ο1ιγέΐ. 1ν. 22, Το]. Ἡ. Ῥ. 260. 

Πίστις Ἠοετε αρρτορτίαὔε]γ ροϊπῖς, πού 

{ο /«επε]οἸο Ττοιθ, Ἠπίῆ., Ῥαΐ {ο 

ΓΑ10Ἡ 1 ἴ]πθ ομτᾶίπβ] Ῥτοπι]βθ. 
καὶ ἁγιασμῷ] ΄απά Ἰοίπαξν.' ϱΤΙΒ 
βαποἰΠοβίοη οδῦ ἄοπο 1Ιδίδί ποντη!] 
ἄα οτογαπῦ, Βοπι, γΙ. 21, 1 ΤἨςββ. 1ν. 
ᾷ 84. Βειβα, Τ1ξοῖ. ΟΙγέὲ. 1ν. 16, 
Το]. ττ. ϱ. 167. Όπ σωφροσύνη, β886 
ηοΟ(Θ8 ΟΠ τογ, 9. 

Οπαρτπη ΤΠ. τ. Πιστὸς ὁ λόγος] 
ἑΡατ]η γω] ὁς ἐ]ιε θαγίπρ.) «Ἠαο το] 
Ῥτο/αΜµαποπ]α αὐθεηβοπεπι οδρίαί, 

σαβήῃ, ΟΗ17Ε. τοίθχβ ἐμίς {ο π]αῦ 

Ώβς ῥγεοεᾶεᾶ (οοπιρ. οι. Ίν. ϱ); ἴπθ 
οοπ{εσῦ Ἠούψετευ 6θεπιᾳ ο]εατ]7 {ο 5πρ- 

βεθί ἐπαί, ας ἵπ οἩ. 1. 15, ἴ]λε τοῖΘγθΏςθ 

14 {ο πΏαί ο]οωφ. ἆΤΠθ τεαᾶίπρ 
ἀνθρώπινος (Ό}1 απᾶ α {επ Τις, Ὑν.) 16 
οἳ οουχβθ οἱ πο οτ]θσα] ναίαο, Ῥαί 18 

ἀπίθτεβίίης 8 αθεπιῖηςρ {ο Ἠϊηί αἲ 8 

Τα οπἱρίτπ. Τη οἩ. 1. 15, 'Ἠυτηαηαβ) 

ἵᾳ {οαπᾶ 1π ο {6 Παῦ. Ἡν. (866 Β81Δ- 
{1εχ), Ίο 16 πας ρτοβαΏῦ1γ α τοαᾶϊηᾳ, 
ος ταίὃθι ϱἱοβ8, αἆ δεπθµπι (ατη.-- 

Ρεπίσπαβ). Έχοπα ἐ]ιαΐ ραββαΡε 16 πας 

Ισποταπ{Ιγ απᾶ πηβυ{βΌ]γ Ἱπιροτίθεᾶ 
Ίσθτο Ιπίο βοπιθ Τια6. στ., απᾶ ἴοπςς 

ΡοτΏβββ {πίο ἴ1θ ἱπιροτίαπί 0ο. Οἱ8- 
χοπι. ΌΠαχρος οἳ Τη Μπῖατας (1ποαρΕ 
Ὦγ πο πθαπς 411 βαβία]πεᾶ) 1 Ῥο 

{οαπᾶ ἵπ ἴπο Ἠάπόιγφι ευ. Νο. 
οκοτ.; 599 Ἱτερε]]εβ, Ριπίεᾶ Τεσί οἱ 

Ν. Τ. Ῥ. 100 Β4. ἐπισκοπῆς] 
εοῇίος οἱ α Ὀΐε]ιορ.' Ἠποαί επ{θτῖηρ 
1Π{Ο ΑΏΥ ἀῑξοιξβίοπ Ἡροη ἴ1θ οπ]ρίπ ος 

ορϊδοορβογ ϱεπατα]1γ, 16 ΕθθΠ15 ΡΙΟΡΘΣ 

10 τθπιασ]ς ἐἨαί πο πιπβύ [αχ] αο- 
Ιποπ]θᾶρο πηζἒι 66τοπ1ο (Ερέεἰ. 73, αἆ 
Οεεαπ. Το]. τν. ϱ. 648), ἐλλαῦ ἵπ {πο 

Ῥαβίοχα] ἨΡΡ. ἴπο ἔθγπις ἐπίσκοπος απᾶ 
πρεσβύτερος 819 αρρ]ῖθᾶ Ιπᾶ1ετοπΙγ 
{ο ἴἨρ β8ΤΩΘ Ρ6ΙΡΟΠΒ; Ῥθβίβοα, Ῥέπᾶ. 

16η, ΧτΠ. ϱ. 645 (Δ.-Ο. Πἱ05.), ΤἩοχη- 

ἄϊκα, ἄου, ο) 6Πιγσ]εβ, τα. 4, Το]. 1. 

Ρ. 9 [15.)., Τ1θ Βταί πρ Ῥοιχοποᾶ 
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μή - - Ν 3 , ο ὀρέγεται, καλοῦ ἔργου ἐπιθυμεῖ. δεῖ οὖν τὸν ἐπίσκοπον 

ἔχοπα {1θ ἄγεε]ε (οἱ παρ᾽ ᾿Αθηναίων εἰς 
τὰς ὑπηκόους πόλεις ἐπισκέψασθαι τὰ 
παρ’ ἑκάστοις πεμπόµενοι, ΒΙἱᾷ88, Β.Υ. 

ἐπίσκ., Ὠϊοι. Ἠαι. Απιΐᾳ. τα. 76; 5θ 

Ἠοοχοτ, Ἠοε]. Ρο]. γΠ. 2. 1, ΒΠᾶ 6ΧΣ. 

η Ῥ]επος, 089. Ὑοἱ, 1. Ῥ. 203), Απᾶ 
Ῥοϊηέθᾶ {ο {πο οΏ]οῬ οἩ ἴ1θ βἰά9 οἱ 118 

ἀιιξίεβ; ἴἶιθ βοοοπᾶ, πΏἶο]ι πιατ]κοᾶ ρτί- 
ΙΘΣΙΙΥ ἰπθ Άρο οἳ πε οοοαρα, 88 
ΊἍκθὮ Ίτοτα 119 εως (Ἠαπηπη. οπ 4οἵθ 

χ]. 99), 8πᾶ Ροϊηῖοᾶ {ο {πο οβῖος οἩ λε 

εἷὰρ οἳ 198 σγαυίθ! απᾶ ἀἄἱρπίίη; οοπιρ. 
τΡοῦ. Υ.1, απᾶ Εθθ Νθβπᾶος, Ῥίαπίίπα, 

γο].τ. Ρ. 142 (Βομπ). ΠΠ] {11Ρ οϱἩ- 
ποῦ ο ἀθπ]θᾶ, 16 τηαγ 9 {βτ] υτρεᾶ 
οἩη (16 οὔτε Ἠαπά,---(τ) ελα! ἴἨο ἰσοδυ- 
ναµία οἱ ἴ1ιθ ἔψο ποτᾶΒ 1Π {πο Ν. Τ. 

ΆΡΡΘΑΣΒ {ο δε βπιοῖι, ἐἴιαῦ πἩ]]θ πρεσβύ- 
τερος, οοπ]οἶπ{1Υ σηἴἩ ἐπίσκοπος, τεῖ6τβ 

{ο π]ιαί ντα επΌςθαοπ/{1γ ἴπο 1ήρ]ιθς 

οχᾶσχ, 15 18 ΤΑΥΘΙΥ αεεᾶ Ίπ {1ο Ν. Τ. 
(60ΠΏΡ. Φ81Ώθβ Υ. τᾳῇ) ἴο ἀρποῖθ 6Ώ6- 

σαν υηοῦ πες βιρβεαπθη1γ {ῑθ 

Ίοπες; οοπαιρ. Ἡαπιχηοπᾶ, Γ{εδεγί. 1. 

6, Υο]. αν. Ρ. 709 84.: ἴο π]]οᾶ πιαγ 
Ῥο αἀάεᾶ {μαῦ ἵπ ἔπεο βεοοπά οεπίατγ 
ηο ο9π9 οἳ ἐπθ Ίοπος οχάες 88 67ες 

Ἰθχτηθᾶ 8Ἡ ἐπίσκοπος (Ῥ68ΙβΟ1, Ψἐπᾶ, 
1σπ. ο, χτ. 9): θτιᾶ (2) ἔλαί {ποτθ 
8το {πᾶεΗΡ]ο ἴχασθα π 1ο Μ. Τ. οἳ 

ΑΠ οΏ]ορ (07 υ]αίοτες ηβπιθ ολ]]εᾶ, 

ἄγγελος, κ.τ.λ.) πἩἱοἩ ροδεὈίη Ετεῦ 
Αχ]είηρ 6ΓΟΠΑ Α, ΕἴπηρΙθ προεδρία ἵπ 
Ῥοβχᾶ οἱ πρεσβύτεροι (6ΟΠΡ. ᾖ6τοτθ 
οη Τίὲ, 1, 6, Το]. 1γ. Ῥ. 413, εἂ. Βεη.) 
ρτεν ππᾶθχ Αροβίο]ίο βΑποβίοπ απᾶ ὮΥ 
ΑΡοβίο]ίο ἐπεέιωίοπ πίο ελα οἱ 
αἴπρ]ο ἀθβηί{ο χα]ετβηῖρ “οὖοτ 8 ψ]ιο]θ 
Ροᾶγ οοοΙθβίαβίίοβ1:᾿ Βθθ 68Ρ. ἙΒ]απί, 
ΒΚεἰοῖι οἳ ἐ]νε Ονωγο]ι, Ῥθττα. κα. Ῥ. 7 Β4., 

Απᾶ οοπιρ. ΒΒΣΑΥΙ8, ἷε Ῥίένεγε. ἄγαᾶ. 

οἩ, Χ. Ρ. {1 Βᾳ. Ύ/9 πιαγ οοπο]αᾶς 

Ὦγ οὐβεινίπρ λαῦ ἴηρ ααΏαθφιεηῦ 
οεβοία] ἀἰβήποβίοη Ἰθύνπθθη {1θ ἔπο 
ογᾶθεβ (ἐγασεε οἳ νηι]οᾶ ΏιΑΥ Ῥο οὗ- 

βθιγεᾶ ἵη {θε ΒΡ)Ρ.) Ίδβ πογΊετε 

Όθει βἰαίθοᾶ πποτο αὐῖσ ἴπαπ 7 ΒΡ. 

Έ]]βοι, απᾶ οοηΏβΙΒ{8 1Ώ {ο ΡΤΕΤΟΡΒ- 

ὤπθβ οἱ πο ἨίβΠΟΡ, «βἰπρα]ατίθ ἵπ 

βιοοθθᾶ(πᾳ, απᾶ ϱαροτῖοσῖ{γ 1π οτάβίπ- 
Ίπρ, Ρεγρεὶ. ἄου. Χτῃα. Ῥ. 334 Ε4. 

(ΟΣΕ, 1842). Οἱ ἴλο πιαἩΣ {Τθβ{ΙΒΘΒ 
Ψίίίθα οἩ ἴπθ πΊοῖο βαρ]εοί, 63118 

18106 πγοτ]ς τιαγ ὃε εβρεοϊα]]γ τθύς1»- 
πιθηᾶεᾶ {ο {ο βἰιᾶεηί, ΒΙΙβοη 18 
Ἰηᾷρρᾶ, 358 ῬΘΑΙΡΟΩ (Γέπᾶ. Ι9π. οἩ. 

α1τ,) ἔχπ]γ Β878, «τ] πιβρηϊ ἴπι οοο]θβία 
ποτη(π/ρ.) ὀρέγεται] ' εοεῖρεί] 
αΓίεγ :) ἴποτο 18 πο 1ᾷε8 οἳ “ απιδέέέοιις 

βθεχἰηρ᾿ (26 Ἡ.) οοιο]ιθᾶ ἴπ 118 ποτᾶ{ 
16 866Π18 οη]γ {ο ἀεποίθ ἔπο ἀρβπῖίθ 
οἩασβοἵθυ, απᾶ Ρ6ΥΗΑΡΒ πιβηϊ{εβία/ήοἩ, 

οἳ {ο ἀθείτε, πο «αἰτείοπίηρ ουΐ οἳ 

{πο Ἱαπᾶς {ο τοορῖνθ, πηθίπου π 8 

βοοᾶ (Ηεῦ. αἰ. τό), οἵ ἵπ 8 8ᾶ (οἩ. 
τί. 1ο) αρρΙοαίοτπ; οοΏρ. Ἰίθβε]εσ, 
Ολγοποῖ. Ῥ. 391, ηοίθ. ἔργου] 
ἑποτῇ, ποῖ «Ῥοπαση τεπι,᾽ Ο8ἱ]., ὈΌπᾶ 

ἀοβπινθισ “ἐαποβοη,᾽ 'οοοιραίοπ: 

οοτΏΡ. 2 Τΐπα. Ίν. 5, αῑιᾶ 598 ποῦες ο 
Ερῃ. Ἱν. τα. Όη ἴπο ϱαὈ]θοῦ οἳ 6118 

Άπᾶ {ηθ {ο]]οπίηρ Υεσβεβ, 586 8 ἄΐρο. 

ΡΥ Βρ. Κεππείέ (Τιοπᾶ. (ού). 

ο. οὖν] ’έ]ιεπ; οοππαβ/{1οη βΗρ1Π1Υ 
ῬτεάοταΙπαΒΙηρ ουεχ τεϊτοβρεοξ; οοπηρ. 

Ῥοπα]ᾶς, ἄτ. δ 6ο. ΤΠ0 Ῥχοροτ σοζ- 

1εοίίυο 8εη5θ οἳ ἴΒῖβ Ῥατί]ο]ο (Κ1οίΣ, 
Ῥεναγ. Ὑο]. πι. Ῥ. 717) π18γ Ώοπετες 
Ῥο οἰθατ]γ ἐχεοθᾶ 1π {1ο τοίοτἝποθ {ο 
ἴπθ {οτεροΐηρ ποχᾶς, καλοῦ ἔργου: Βο, 
ψηία Ες παπα] βοαύεπθςβ, Βοηρε], 

«Ῥοηάτη ποροθῖαπι Ῥοηίβ οοπαπαΙζίεη- 

ἄ στα.” τὸν ἐπίσκοπον] “ευε! 
Ὀἱε]λορ) ος (ιοοοσᾶϊηρ {ο οἳς ἰάἱοπι) 'α 
Μἱε/Λορ;’ πε Ατῆο]ε 18 ποί ἄπθ ΒΟ πιποἩ 
10 ἴἨο ἱπιρ]ϊοβίίοπ οἳ ἐπίσκ. η ἐπισκο- 

πῆς (νοχ. 11 6ΟΤΩΡ. ἄχθθῃ, ἄγ. Ρ. 149), 

95 0ο {πθ ϱΕΠΘΤΙΟ πΑΥ η ἨΊΙοἩ {1ιθ 
βιρήθοί {4 ρχοβοη{εᾶ; οοπαρ. ΜΙ4ά]είοπ, 

Αγὶ. τα. 2. 1, ηΟίΘΒ οπ ἄαἱ. 11. 29. 

Ἠπίμος Ἠθτο οβ]]ς αἰθεπίίοη 6ο ἔππο 
{8οἱβ 1η το] {1οἩ {ο ἐπίσκ. (1) Τηαί 
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ἀνεπίλημπτον εἶναι, μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα, νηφάλιον, σώ- 

εχοθρέ Ἠθτθ απιᾶ Τ0. 1, 7, δὲ Ῥα] 

οπ]ψ πςθῦ {νο ἴθχπι οπ0ς, ῬΠΙ]. ἆ, τ; 
πο ουρ]ύ ργοραΏΙγ {ο αᾶά Αοΐβ αχ. 28: 

(1) Ἐπαί {Ἡο αἰπρα]αχ ἵ αβοᾶ στα, 
απᾶ ΑΜ] πηοτθ ποβῖοθἙΡΙγ ἵη ΤΙ8, 1, ο. 
ΝθΓθ πρεσβύτεροι Ἠ8ᾶ αεί ρυοοθᾶρᾶ, 
ΟΕ ὀμθεο ἔππο Ρροϊπίς, (1) 6θοτη {ο Ὦθ 
τοζοταὈ]ο ἔο ἐλλο Ιαΐ6χ ἀαίο, 35 τπε]] 98 

{ο ἴπο ἀῑβεχοπῦ ϱαὈ]οοί οἳ {1θςο Ώρρ.; 
(4) ἴο ἔπο ἀθβίχο οἳ ἴλο ΑΡροβίϊο {ο 

Εἶτο 19 πείτιοβοπβ {ῑιαίς Ῥχοβᾶρςό 

αρρ]οα{]οπ Ὁσ ἐΠί5 ροποτῖο π5θ οξ {ἶιθ 
χο. ἀνεπίλημπτον]: γεργοασ- 
αὐῖε; 'πτορτελοπβ]ο]]οπα,’ Υα]ρ., ΟἱΔ- 

ΣΟΤΑ.; ἄμεμπτον, ἀκατάγνωστον, Ἠθ- 

ΕΥΟΠ. ἘΤήἨοχθ βθ68Π18 πο βαἰΠοσ{ϐγ 1οτ 

τερατάϊῖηρ ἀνεπίλ. 48 '8η ασοπἰβίῖο 

ἐθνπι) (Β]οοτοί,, Ῥοἵ1); {ξ βΡΏΡ8ΒΙΘ 

οπ]γ ιβεᾶ {π πι οἴπίοα] 66Πς8, 3 'αὶ 

η Ί]ατη {η βσεπᾶο Ιοοπα ἄθῖ {ΘρτεΒΏεη- 

βἴοπίς (Τ1ζΐτα,; μὴ παρέχων κατηγο- 

ρίας ἀφορμήν, Βολο]. Τηπαογᾶ. τ. 17), 

Επᾶ ἄἱΠεγᾶ ἔτοπι ἄμεμπτος 38 ΙΠΙΡΙΥΙΠβ, 

ποῦ “αὉὶ ποπ χερτομοπά(έατ,’ αἱ απ 

Ώοπ ἄϊρηπ οβί τορχεἸιθηείοπθ, οὐ]αταβῖ 

τερτολοπᾶάρίασ;᾽ 566 Τ1σπα. 5Υ/ποΠ. 1. 

Ρ. 4ο. Ἠεπορ 158 απῖοη πλ ἄσπιλος, 

ο. τἰ, 14 ἀπᾶ πιζ]ι καθαρός, Ὡποῖθη, 

Ρΐ6α, 8; οοπαρ. ΡοΙγΏ. Ηίεί. αΣΣ. 7. 6, 

πΊεσθ Ἡοποτασ {1ο 56Π50 66επ18 {ο Ὦθ 
Αἴταρ]σ Ρτϊγα το: 666 {ατίμθς οχΧ. ἵπ 

Έ]βποχ, απά Φᾳἱσ6Υ, Τη6δαΜΥ. Β.Υ. 

μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα] ΄α Ἰπιεαπᾶ 
οὗ οπα ιυΐῇο. Ἴπ6βο πιποἩ-οοπίθείοᾶ 
πονᾶςβ Ώβτο Όδεπ εκρ]αῖηθᾶ ἵπ {Πγεο 
ψ/Α78; (4) ἵπ τ6ίθχθηοθ {ο Αη ἄἀετία- 

Ώοπ ἔτοτα πιοτα]1γ ἵπ τεβρεοῦ οἳ τηαχ- 
τ]βρο, 'υλοίμου Ὦγ οοποαΏίπαβε, Ρο]γ- 

Εαπ1Υ, ος ΙπΙΡΙΟΡΕΣ βθοοπιᾶ ΠΙΑΥΤΙΒΡΘΡ᾽ 
[οοπαρ. τ Όος. νἩ. 2], Μαλ]θς; Βο 
ΑΡΡΥ. Τηεοᾶ., τὸν μιᾷ µόνῃ γυναικὶ συν- 
οικοῦντα σωφρόνως: (ϐ) οοπἰεπιρογαπέ- 
οι ΡΟΙΥΡΑΊΗΥ, 4ο αἲ ἔῑιαί ἔταθ 
ΒΜΠΙ βθθπι5 ο Ώβτο Ῥτοτα]οᾶ απποης 

ἴλο ἆ6π5, ΦοβερἩ. πὶ, ατα. 1. 3, 
πάτριον γὰρ ἐν ταὐτῷ πλείοσιν ἡμῖν 

συνοικεῖν; {ιβ Ματύ, ΤΥΗΡΠΟ, ὃ 1341 

βο Οα]ν., Ῥθηρ., αἰ.: (ο) ειιοοεβθίυε Ρο1Υ- 

ΒΑΠΑΥ, πἨδίἨες (α) ερεοία11γ, αξΐαι ᾱἷ- 
τοχοθ, Ἠβτωπα,, Βἱοςς (Τ]ιεεαις. Β.Υ. 
διγαµία); ΟΣ (8) 66Π6ΙΑΙΙ7, αξίει Ίοβ6 

οἳ ἠταῦ π]{ο πουευεν Ἱιαρρεπίπᾳ, Ἐθἳ!, 

Απᾶ ΑΡΡΥ. ἨΠιίΗ,, ὙΠιεβίηρ., αἱ. Οέ 

ἴποςο (4) 1Β οἱθατ]γ ἐοο απᾶρβπεᾶ; (0) 

1ΠΥΟΙΥΘ8 ΑΠ οΡΡροβἰΦΙοη {ο {1θ 00Ι10- 
βροπάΊπῃ οκρτεββῖοτ Ίπ ϱἩ. ν. ϱ; (ο.α.) 
16 ρΙαβ1Ώ19, Όαέ πΊθη πγθ οοπβ]ᾶστ {1θ 

τπητραίτἰοθοᾶπθες οἳ 119 {οχπια]α, --ἴθ 
ορἰηΊοπΒ οἳ {ο παοβύ Αποἰθηξ ὙΤΙ{ΕΙΒ 

(Ἠδιπιας, Ραεὲ. Μαπά, τν. 1, Του]. 

ἆε Μοποθαπι. Ο8Ρ. 13, ΑΙΠΘΏΒΡΟΤΕΒ, 

}ιεραὶ. Ρ. 37, εᾶ. Μοτε]], τόᾳ6, Οτίροῦ, 
ἐπ Ίπιοαπι, ανΙχ, Το]. 11. Ρ, 053, οᾱ. 

Ῥε]αταθ; 8εθ Ἠσογάειχ. Ῥ. τό βα., 

Οοὔε]ογ”5 ποίθ οη Ἠθυπα, ζ.6.)ν---ἴ]ιο ἄθ- 
οἱβίοπε οἱ 8οπαθ οοπησ(18, 6.64. ΝΘΟΦΛΡΒ. 

(4.5. 214) Ο81. 3, 7, ἂχιᾶ 019 ᾳπθχᾶθᾶ 
Ίβηριββο οἳ οὖθη Τιαοᾶ. (4.0. 3633) 
θα, τ,---1θ Ἠϊπῦ αβοτᾶθᾶ Ὦγ ρᾶραή- 

1814 ἵπ {ηο 0986 οἳ 1 οιΘΏ (' απῖ- 
τίτα Ἰ),- -αηᾶ 198417, ἴπο ρτορτϊεῦγ π 

{116 ραχου]θχ 98865 οἳ ἐπίσκοποι απᾶ 
διάκονοι (τετ. 8) οἳ Αα. βεθαῖει ἴεπιρεχ- 
8Ώ06 (ΠιΟα νηφάλίον, σώφρονα) 8ηᾶ 8 

τηβη{εβίαοη οἳ {λλαί περὶ τὸν ἕνα γά- 
μον σεµνότης (Ο]επι, Α]εχ. Φέγοπι, 11τ. 

1. Το]. 1, Ῥ. ὅττ, Ῥοῦίθτ) σἩίοι 18 

ποῦ ππποῦὶοθᾶ ἵπ Βοχϊρέατθ (111 Ἡ, 
26, 37), Ψθ ἀεοίᾶς ἴπ {τουσ οἳ (ο. β), 
Απᾶ οοηβἰᾶθς {πο ΑΡροβίθ ΐο ἄθο]ατο 

{1 οοπίχλοῄοπ οἳ α θεσοπᾶ πιατγίασε 

1ο 6 α. ἀἱδᾳπαΠβοβοη {οΥ 119 οίῆοθ 

Οἱ Απ ἐπίσκοπος, ΟΥ διάκονος. ΤΗθ 

Ῥοβϊίοη. οἱ Ῥτοίβομα,, ἐῑιαί 1ο {οχῦ 
ἱππρ]θβ 3, ΒἱΑΏορ ολομῖᾶ ὖο πααιτὶρᾶ 

(6ο Ματτίσς, Ὁπ{έψ, Ῥ. 632), ἄο9θβ πο 

ἄθβεττε {1ο οοπἑαίαβοη οἳ που, ἄγ. 

ἃ τ8. 9, Ῥ. 107, ποῖθ. 

ψηφάλιον] /6οὔετ, -----εἴδχιετ ἵπ 8, πιεία- 
ΦΠογίσαϊ ΒΘΏΒΘ (σώφρων, Βυϊᾶαβ), 88 
ἔπο αβεοοϊἰα{εά ερ](Ππείς απᾶ πο απο ος 

νήφω Ίπ ϱοοὰ ἄτθεχ (ο.ᾳ. Χ6π. σοπνίν. 
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3 Φρονα, κόσμιον, φιλόξενον, διδακτικὀν, μὴ. πάροινον, 

4 μὴ πλήκτην, ἀλλ ἐπιεικὴ, ἄμαχον, ἀφιλάργυρον, τοῦ 

σπα, 1) ν]] ορταῖπ]γ πβαγαηῖ, ΟΥ 
ΡΘΥΊΑΡΑ ΊΙΟΥΘΡΤοΌΑΛΡΙΣ (88 μὴ πάροινον, 
τετ. 4, ἵ6 ποῦ Α Πιθίθ ΒΥΠΟΗΥΤΗ, 8θΘ 
ποῖθς) ἵπ 16 μοιιαῖ βηᾶ Πάΐογαῖ παθαι- 
πρ. Νήφευ (γρηγορεῖν, σωφρονεῖν βίῳ, 
ἨθεγοὴἨ.) ἰπᾶεοᾶ οοοατΒ βὶς {παρ ἵπ 

{πο Ν.Τ. (τ Τη6ρς. τ. 6, 8, 2 Τήπι. 1ν. 

δν Χ Ἐεύ, Ἱ. 1, ἴγ. Τ, Υ. 8), απά ἵω ϱ1], 

οκοερύ ῬοτΏβρς τ Τη6ἛΕ. ᾖ,ο., ἶ5 πβεᾶ 
χηθίβΡΏΟΣΙΟΒΙΙΥ; 88 ἨούΕΥοΥ {16 αά]. 

ΡοΐἩ ἴπ Υθχ. ττ (566 ποίθβ) απᾶ ΑΡΡΥ. 

Τά, Ἡ, ο 18 βεᾷ ἵτπ 159 Η{6ΥΑ] παθαπΊηρ, 

165 866ΊΩΒ Ῥοΐέθς {ο Ῥεβετνο {λαέ παθβ- 

ἴπρ ἵπ {ο Ῥτθεοπέ οαβ6; ϱο ο Ίγ., 
Ῥαέ ἄουρμα]]γ, {ου ϱ6θ {9Ὀ. ο. Τάὲ, 1.ο. 

Ὁπᾶςι ΑπΥ οἴτοιπαβίαησθβ ἴπο ἄθτῖ- 

ναῖνο {ταπε]θίίου νὶρ]αηί, ΑαζΕ. 
(διεγηγερµένος, Ἐπεοᾶ,), ἔποιρῖ Γο6- 

δΐψ ἀθίεπαῖο]ο Ίπ ἐ1ιθ γετΏ (5εο Επι. 

14.ΑΒ.Υ.νήφειν), 18 8 πθθᾶ]θββ απηᾶ ἀοαὈῦ- 

3α] οχίεπεΊοἩ οἱ 61ϊθ ΡγΙπΙΣΥ πηθ8ηηρ: 

οἩ {Πο ἀριϊγα[ίοἩ, 66Θ ηΟίΘΒ οι 2 Τίπι. 

1ν. δ. σώφρονα, κόσμιον] 
εβοῦευ-πάπᾶεᾶ οἵ ἀἄϊθογθεί, ογζενῖ.) 

Τ18 βθοοπᾶ ορ{ἡ1δῦ Ίετε Ῥο]πές ἴο ἐς 
ουμπατᾶ οχ {Ρίο οἳ ἴπο Ἰπππατᾶ υῖτ- 

ἴπο Ιπιρ]]θᾶ Ίπ ἴῑιο Ἠταί,-- “ὥστε καὶ διὰ 

τοῦ σώματος φαίνεσθαι τὴν τῆς ψυχῆς 
σωφροσύνην, Τηθοᾶ.: Βθθ ποίθβ ΟἩ «Ἡ, 
Ἡ,ϱ.  φιλόξενον] Β6θ ποίθβ οπ Τύ8. 
1, 8. διδακτικόν] ΄ αρί ἐο ἐσασ],' 
Απίη., 'ΙδἨχπαΠΙᾳ,’ Πύλος; ποῦ οπ]σ 

6916 {ο {θβο” (ΤΠεοᾶ.; οοπιρ. Τ4. 
1, 9), Ὀαῦ, ἵπ βοοοχᾶρ οσο ψἰέ] {1ο οοἩ- 

ηθχίοη ἵπ 2 Τα, Ἡ, 24, “τθβᾶγ {ο 

ἔραςΒ,᾽ «ΕλΙΠ]ρά Ἱπἐρασλίπρ, «9 

[ἀοσίοτ] ΒΣν.; τὸ δὲ μάλιστα χαρακτή- 
ριζον τὸν ἐπίσκοπον τὸ διδάσκειν ἐστίν, 

ΤἨθορΠ.; 59ο β1ἱσαχ, Τ1εδαι.. Β.Υ. Ὑοἱ. 
1. Ῥ. 099, ΟΟ0ΠΙΡ. Ηοίηαης, δο]{γεῦ. 
Το]. ττ. 2, Ρ.463. Όπ {19 απα]1{ρήτο 
ἴθπαϊπαΜΙοη -κός, β00 Ώοπα]άρ. Ογαἰψ]. 

8 264, Ῥ. 454. 
8. πάροινογ] ΄! υἱο]επί ουςΥ ΐπο,) 

πε. 1, 71 ποῦ Εἴπιρ]γ ϱΥΠΟΠΥΙΛΟΠΒ πα 
Φίλοινον ΟΥ ΠΙΙΠ οἴνῳ πολλῴ προσ- 
ἐχοντα, οἩ. 11, 8 (Ζἱ6ρίετ, ἄε Πρίεο, 
Ῥ. 35ο), Ῥτό Ιπο]πᾶίπρ ἄταπκοππθας 
απᾶ 16 πιαη{θβ{β{1ΟΠΒ: 5ο ΔΡΡΥ. Με. 

Ίο να μας [-α ἔΤαΠΒΡΙΘΕΒΟΣ 

οὖεν πίπθ,᾽ Ἐλειᾶρθ, ποῦ ’βδοίαὔοσ 
γιπῖ,. Βολλαλξ; 5εθ ΜἱολἈαε]ς {π 086. 
Ίεα., ἃπᾶ οοπιρ. Ἠεῦ. χ. 28 Βστ.]; 

οοπηῥρ, ΟΗΥ7Α., τὸν ὑβριστήν, τὸν αὐθάδη, 

πἩο Ἠοπετθτ Ρρτῦβ ἴοο ππποἩ οαῦ οἳ 

βἰρ]ό ἐπο οπἱρίη, οἶνος: ΟΟΠ1Ρ. παροί- 

γιος ΑχἱΕΐ. 4ολατπ. 981, ΑΠᾶ ἴμθ 60- 
Ρίοις Ἡείς οἱ εκχ. ἵπ Κτο6ῦΒ, Ο08. Ρ. 

862,1108ΕΠςΥ, Οὔ8. Ρ. 296. Τ16 βἰπιρ]θ 
βἰαΐο {6 πιαχ]κοᾶ ὮΥ µέθυσος (1 0οἵ. τ. 

11, τὶ, 1Ο), ἴπθ αχ μή] ήοπς οἳ 16 Ὦτ 

πάροινος; τὸ παροψεῖν ἐκ τοῦ µεθύειν 

γίγνεται, Α{Πθη. Χ. 8 62, Ῥ. 444. 

πλήκτην] -α οἰγέλον,) Π18, 1. 7] 0η6 
οἳ ἔ]ιο εροοίΒο οκ Ὀ{ῇοηΒ οἳ παρουσία. 
0Ἠ178, απᾶ ΤΠεοᾶ. (οοπαΡ, 8ἱβο Ἐσ/Κθ, 
Οὐ6. Ὑο]. 1. Ῥ. 356) σἶτο (16 ποτᾶ 
ἴοο πὶᾶρ Αα. τθίθίθησθ (πλήττευω τών 
ἀδελφῶν τὴν συνείδησιν). 18 οοἩ- 

ηθχῖοη ῬοῦἩ Ἠθσς οὰ Τ14. 1.0. οετύαῖπ]γ 

βθ6ΠΏΡ ο βαραθεί {6 βΙπρ]θ απιᾶ Αὐτῖοῦ 
πηθαηίπς; 5θθ Βπΐσοθτ, Τ]έδαιγ. Β.Τ. 

Το]. 11, Ῥ. 751, ἈπἨθτοθ Ὀοἱῖ πιθἙπΊηρβ 
819 ποβοαᾶ. ἐπιεικῆ, ἅμαχον] 
εγογόσαγίπᾳ, πο οοπἰεπέίοιε,᾽ Τ18. 11, 

2 Ῥαῦ ἵπ Α τεγεχεεᾶ οχᾶςε; ρεποσῖα 
ορροβ{{θς {ο ἴπθ ἴππο Ργεοθᾶῖηρ ἴθιτης. 

Τρ {ογ00 Οἱ ἐπιεικὴς 18 ἃθτο Π]αςίταἰθᾶ 

ΡΥ ιο απ5εοοἰατεᾶ αἄ].; ἴλθ ἅμαχος ἶ8 
{19 της πἩο 15 ποῦ αβρτεθαῖτο (Ώευρ. 

ον Τήΐ. 1. ο.) οἳ ΡαβΠΒΟΙΟ18, ἩΊιο ἄοθβ 

ποί οοπη{θπᾶ; {πο ἐπιεικῆς ϱᾳοθς ξατίπαν, 

απᾶ 18 ποῦ οπ]γ ραββῖτο]σ ποτ-οοηΐθη- 

οι, Ὀαῦ ποἰτο]σ οοπβἰᾶρταίο απιᾶ 
{οχρθαχίπρ, πανίηρ 6Υθη ἠπβί Ἱορα] 

ᾶΤΘΡΒ, ἐλαττωτικὸς Καίπερ ἔχων τὸν 

νόμον βοηθὀν, Ατὶβιοῦ, ΕΠ, Νίσοπι. ν. 

τή. Τ19 ἔοσπαθυ ποτᾶ 18 4ἱεο {αβ- 
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ει ” λῶ .. , , κ κε 
τοιου οικου καλως προισταμενον, τεκγνα 6χοντα εν υ”Όπο- 

40 

1 
9 , - 

ταγῇ μετὰ πάσης σεµνότητος, (εἶ δέ τις τοῦ ἰδίου οἴκου 5 
ο 39 - » 

προστῆναι οὐκ οἶδεν, πῶς ἐκκλησίας Θεοῦ ἐπιμελήσεται :) 
᾽ , ο 4 ᾽ 9 ο. 9 , - 

μὴ νεόφυτον, ἵνα μὴ τυφωθεὶς εἷς κρῖμα ἐμπέσῃ τοῦ δια- 6 

ἐτβίεά Ὦγ ΤτεποἩ, ΦΥΠΟΠ. ἃ 43: ἴῑθ 

ἀθιίγα βίο, 16 πεθᾶ Ἠαχᾶ]γ Το εαἰᾶ, 15 
ποῦ ΕΓΟΠΙ εἴκω Ὀταΐς {ποτα εἰκόε; Αθθ 

Ῥοβῦ Ἡ. Ῥηΐτα, Τε. Β. Υ. 
ἀφιλάργνρον] 'ποέ α ἴουεγ οἳ πιΟΠΕΝ ; 
οπ]σ Ἠετο απᾶ Ἠοεῦ. αῑ, 5. ΤΠϊά 
ερϊ πεί 6 ποῦ ππᾶςι ἐπ τίποπ]απα 

Οἱ ἀλλά, Ῥαῦ 15 οο-ογᾶϊπαίο πἰτὰ {16 
Απαῦ ἴπο ποραἰϊτεᾶ Ῥτεᾶίοβίθς, Επιᾶ 

ΦέΤΊναρε Ἠα8 Αι ΤΘΥοβΡθοΟΙΙΥθ 16{6ΙΘΊΟΘ 

10 φιλόξενον (ΤΠθορΗ.). Οπ {πο ἄἱς- 

ὠποῦῖοπ Ῥείπθοη φιλαργυρία («ανατίοθ)) 
Απᾶ πλεονεξία (΄οοὔθίοπβπΘΒΒ3), 5εθ 

Τχοποἳ, 5/ ΠΟΠ. 8 24. 

4. τοῦ ἰδίου] “ές ουπ;” οπιρμα/ίο, 

απᾶ ἵπ Ῥχοερεοίῖτο απθἐπθεῖς {ο Θεοῦ, 
ν6χ. 5. Όπ ἴπθ πβο οἳ ἴδιος ἵπ ἴΠθ 
Ν.Τ., 5θεποίθβοπ ΕΡῃ. Υ. 22, 8πᾶ ΟΠ 
1498 ἀετῖνβ/{ίοη ({τοπα ῬΥοποῦτι ), οοπαρ. 
Ῥοπβ]ᾶ». ΟΥαυψ]. 8 190, 1ᾷ2. 
ἐν ὑποταγῇ 5 ποῦ ο Ώθ οοπποοίθᾶ 
οἸοβα]γ πι ἔχοντα (ΜαὔίἩ.), Όαΐ αρ- 
Ῥεπάᾶεᾶ {ο τέκνα ἔχοντα, Απᾶ 15 ἴἴναβ 

8 Ἰαπᾶ οἳ αἄ]εοίίτα] οἱατδο βρεοἠσίπρ 
{1θ πιογα] ΕρΏοετθ ἴπ πΏίοὮ {αγ πετα 
Ίο πιοτθ; 860 οἹ. Ἡ. ϱ, απᾶ ποίθς 

ἐπ ἶοο. 1 11νθ Ῥρατό. Ἰθᾶ Όθου πποᾶ, 

Ίποαρ] {16 πιεαπίπῃ ποπ]ᾶ Ώατο Ῥθεα 
ΏΘΑΣΙ {ης β81Ώ6, ἴὮε 1468 Ῥτοβοπ{εᾶ {ο 

ἴλο παπά ποπ]ά Ἠατο Ώθευ ἀῑβετεπί; 

ἴπ {Πρ οηθ 0389 βαο]θοθίοη ποτ]ᾶ Ἠατο 

Ῥοσι ποἰορᾶ 38 8 Κῑπᾶ οἱ αὐήραίθ, ἵπ 
{πο Ῥτθβοπύ οΏςο 19 1 τορτεβεπ/{οᾶ 85 
ἴπο πποταὶ οἰεπιοηῦ πι π]]οἩ {πο 
φοχθ βαττοαπᾶςά. ΤΏοἰσαπβΠάοη τοσα 
αοϊμαῖ (Τιακο νΗ. 25) το Πθιγαίνε 6π- 
σἰτοπηιοηί (Μα ΜΗ, νὶ. 29), θπᾶ Ίλθποθ 
{ο ἀεροτίταθηί (οἩ. Ἡ. ϱ), 91, 86 Ἰθχθ, 
{ο πιοτβ]. οοπᾷ Η19οἩβ, 86618 6857 απά 
πβ[υσα]. μετὰ πάσης κ.τ.λ.] 
σύ] αἲῖ ϱγαυίέ! :’ οἱοβαΙγ οοππθοῦθά 
ψθ] ὑποταγῇ, ΞΡΘοΙγΙηρ ἴΠε αἰζεπᾶ- 

απιῦ ϱΥ80θ σα γἨ]οὮ ἡλιοῖτ ορεᾶίρτσθ 
Ψ8Β ἴο 6 βοροπραπ]θᾷ; 5θθ ποίεΒ οπ 

ο, 1, 9. : 
δ. εἰ δἑτις...οὐκ οἶδεν] ΄διΐ ἡ/ απ! 

πΊαπ Ίπιοιωβ πιο (Ποιο): οοπἰχεμίθᾶ ραι- 
οπ{ιθ[ῖοβ] οἶδαςο (πο, 0). 9 53.2.8, 
Ῥ. 4ο), βετνίηρ {ο εβεἴαὈ1βἩ ἐ]ιθ ΤΕΒΒΟΠ 
4Ώ]6πθΒ απιᾶ {αβίήορ οί {Πο του πα] ίοπι, 

τοῦ ἰδίου κ.τ.λ. πο βτραπιοηέ, 88 

Ἠτπίλοι ΟΏβθΙΥθ6β, ἶᾳ «α ταϊποτί κα 

τηβήτβ.) Ἠ 18 Ρ6ΤΗΏΑΡΒ βοατοθ]Υ 

ΏΘΟΘΒΒΑΙΥ ἴο τοπηβε]ς ἐ]ναῦ {Ίοτο 18 πο 
ἰπχερα]ατΙὄγ Ίπ 116 ρτθβεπῦ πβο οἳ εἰ 

οὐ: /οὐ ατοξἰαείπαο οοπ/απρῖ οπτα γοτΌο 
[ποῦ αΙΑΥΕΒ πθοθββασ1]σ ϱ υογῦ; οοἵηρ. 

Βομερίαυ, Ὠεπιοξδίὴ, οι. τα. Ρ. 288] 

ἀελὈοῦ, 1ΐ8 αἱ Ώοο τετθο οοπ/αποίστα 

παπα ποῦΙοπθΏῃ οοπαΗΙπαῦ, οα/αβπιοᾶῖ 

θϱύ οὐκ οἶδα πεδοίο,’ Ἡσιπιδηπ, Τέρευ, 

Νο, 390. ΤΠΙ6 Βθ6ΠΊ6 ΠΙΟΓΘ βπαρΙθ 

{Παπ {ο τοίας 16 Ἡετο, ψΙ(ῃ ἄτεεν (47. 
Ῥ. 110), ἴο ΑΠΣ θεροοῖα] ρτατΙϐΥ οἳ 
εβχηθείπεςς οἱ {οπθ. Τ19 τ1βο οἳ εἶ οὗ 

ἵη Ίπο Ν.Τ. {6 ποµοθββΙσ ἠτεσαεπίς 

βθθ 6χΣ. ἵπ Ἠπος, ἄγ, ἃ 5. α, Ῥ. 423 

βα., απᾶά ἴογ  οορίοιςβ 1βύ οἳ εσς., 

Ῥεϊποῖρα 1 {τοπι ]9ῇ6Υ υτϊίετς, α716τ, 
ῤΡαγί. Νερ. Υ. ϱ. 9984. 

ἐπιμελήσεται] ΄οαπ ο ἴα]α εἶαγβε;” 
εἰπίσα] {αύττο, ἠπτο]νῖηρ ἴπθ ποίῖοη οἳ 

ἑβδΠ1{γ,) «ῬοββΙθΙΠ(γ;” πώς δυνήσεται; 

ΟΗ178.; 566 Ἰηετ, ἄγ. 8 4ο. 6, Ὦ. 269, 

ΤΠΙΘχβοἩ, ἄσ Ῥοπί. τα, 11. ἂ, Ῥ. 169, 

βηᾶ ποῖθς οπ α]. νὶ. 5. ΒΙπαϊ]αχ 1868 
οἳ ἐπιμελεῖσθαι, “ΟἨΥ8ΤΏ 61616.) 6011, 

εβθ]α ή αλοπ]ας ρτοβρίοθχθ’ (Βδύβοϊη,: 
οοΙ1Ρ, ΤάΚθ χ. 35), 819 οἱθθᾶ ὉΥ Βαρ]ο] 
ὖπ Ἴου. 

6, μὴ νεόφυτον] 'ποί α γεσεπὲ ο0τ.- 
υθγὲ) (τὸν νεοκατήχητον, Ο1Ἠ1Β,, τὸν 
εὐθὺς πεπιστευκύτα, Τ19οᾶ.), τειιᾶθι- 

-οἆ εοπιθψΏαῦ ραταρηγαβὑῖοα]1γ {π 875, 
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7 βόλου. 

σιοδοξ [Πρ [ραες ἄἱδοίρα]αίαι 
Ἆ 

πο]: ἐ1ιθ πογά 18 οορίοπε]γ Παβία {θᾷ 
97 Βαΐσοθν, Τ]οβαιγ. Ὑοἱ. Ἱ. ρ. 305. 
ΤἩ]ς απᾶ {πο {ο]οπίπα ᾳαβ]βοα[ίοτ 
816 ποῦ βαρεοϊβεᾶ Ίπ {ο ραχα]]εΙ ρ8β- 
β4Ρο, ΤΗ. 1, 6βᾳ.: ἴπεχθ 18 Ἡοπετεν 
Βατε]γ πο ΣΘΒΒΟΠ {ογ ἄταπίπρ ἔτοπι ἐθ 
Ῥχθβεπ{ τοβγοβῖοη απ ππ{ατουταὈ]θ 

1π{θύρηοθθ αρα]Ώβί {ο απ{Ἰιθηβίοἵ{Υ οἳ 

{Πί8 Ἡρ.; 5εο ΒοἩ]θίθιπα, ἄδον τι Τίπι. 
Φ. 46. Ἡ ἰπο Ἰαΐογ ἀλίο οἳ ἐ1ο Ἡρ. 

ῶο αἅπιϊεοᾶ, ΟἨτ]βΙαπΙϐγ πγου]ᾶ Ώαυο 
Ῥεευ 1οπρεποΆρΏ θβἰαὈ]ρ]ιοᾶ β{ ἘρΊθ- 

Ἐτπβ {ο χηβ]θ β1ο]ι ϱ τερυ]θίίοη παίατα] 

απᾶ 6487 {ο Ὦθ οοπιρ]εᾶ πι]: βεθ 
Ὑπθβίηρ. ὄπι ἶοο. τυφωθείς] 
ε9εκοξίεά, οἵ οἴοιμᾶεᾶ, ωὐργάε; ’ ο] 

Ἡσσθ, οἵι. τσ]. 4, θπά 2 Τΐτα. 11, ᾳ. Βοΐ]π 

Ἔιο ἀργϊναίίοη [ΘΥΠ-, τύφω, Ῥοπίσγ, 

Το]. τι. Ῥ. 276, 1688 ΡχοβαΡΙγ τυφώς, 
Ἠατροος. 176, 16] απᾶ ἴπο οοπαδίπα- 

Ώοηβ ἵπ π]Ιο] τυφόω 18 πβθᾶ (ε.ο. 
ΤοίγΏ. Ηεύ. τ1τ. 81. α, ἀγνοεῖ καὶ τετύ- 

φωται; βἶτη, ΏεπιοβίἩ, Ρα19.Τ,εϱ.Ῥ. 490, 
µαίνοµαι καὶ τετύφωμαι; ἵὈ. Ρ)1. τα. 

Ῥ. 116, ληρεῖν καὶ τετυφῶσθαι; Ἱμποίαα, 

Νἰργίπ, 1, ἀνοήτου τε καὶ τετυφωμένου, 

άσ.) β6επα ἴο ΒΠοΠ {παί 6119 1άθα οἳ 
8 'Ῥεο]οαάθᾶ᾽ απᾶ ααρίᾶ’ βἰαΐο ος 

τηϊπᾶ παυβί ο ββοοϊαἰοᾶ ση] ελα 
οἵ ρτ]ᾶς. Οὐπιθδί]αξίοπ, Ἡούπεγεν Ῥτο- 

ἀποεᾶ, 5εεπα5 ἴλμε ρχίπαχγ ποβίοἩ ; ἴλαί 
Ῥτοᾶποεᾶ Ὦγ Ρτ]ᾶθ ος ταπ{ (κενοδοξή- 
σας, ΟΟΙΑΥ) ἴθ ΠΊΟΥΘ πβαθ] 4ΡΡΙ108- 
Ώοπ: βο Ἠεαγο[ίπϐ, τύφος' ἀλαξονεία, 

ἔπαρσις, κενοδοξία; οοπαρ. ῬΗ1]ο, Μίρ. 

Αὐναῃ, 824, Ὑ οἱ. {. Ῥ. {57 (ο. Μαηρ.), 

τύφου καὶ ἀπαιδευσίας καὶ ἀλαξονείας 
γέµοντες. κρῖμα τοῦ διαβόλου] 
ειάρπιεπὲ ο) ἐ]ιο ἄευοῖι Τ11ϱ πιθαπίης 
οἳ ἔ1οβο ποτᾶμ ἵβ βοπιοπΊια{ ἀουούέπ]. 
Α κρῖμα, ἴλουρ]ι πΘΥΕΥ ῥετ 6 Αγ τλ]πρ 
εἷθο παω {ιιδίσέωπι, νν η] β1]] αἄπιῖξ οἳ 
6οπιο πιοᾶ(βοβλίοη {π πιθαηίπρ τοσα 

419 οοπ{οχὺ (οοπρ. Ἐπδα, Ῥοπι. Π. 3, 

ΗΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α. 

ὰ - η 9 , 4 ” 3 4 -- 
ει δὲ και µαρτυριαν καλήν εχειν απο των 

Το]. 1. Ῥ. 94), διαβόλου ΠΙΑΥ 90 αἶδλθς 
(α) βεπ. ειιο/εσίῖ, “ἴλο αοοπβίηρ ]αᾶᾳ- 

ταςπέ οἳ {116 ἀρτΙ]’ (ΜΑΜ{Η., Ἠ α{λιο) ; 

ος (6) 6επ. οὐεού, «νο Ππᾶρπιοηί 

Ῥ8ββ86ᾶ προπ {Ἠθ ἄθτ]].’ Τη {1ο Γοσπιθς 

60356 κρῖμα Ἠββ 1ΠΟΥΘ ἴἨθ πηθαπήηρ οἳ 

ἑοτἱταϊπα[ίο” (Βεπα), ἵπ ἔῑιο ΙΑῇ6ετ οἳ 
ἑοοπᾶρπιπΒ{ίο) (Οογαγ, α].). ΑΑ ἴ]ιθ 

βεπ. διαβόλου 1π 1Πθ πεχέ ΥΘΙβΘ 18 
οἱθατ]γ ειδ]εοί{, ΙΠἴΘΕΡΧ. (α) 15 οετία 1η] 

γοτγ Ῥ]θαβΙ0]θ, ΒΗΗ ας {πεχθ 15 πο 

ββ{]αίποίουσ {Ἠβίαηοθ Οἱ ΑΠ ΑΡΡΙΟΒΟΗ 

10ο {λα πιθαπίπρ 1Π 119 Ν.Τ.,---88 

κρῖμα Εθθτῃ8 Πα{ΙΤΑΙΙΥ {ο Ῥοϊπί {ο ἄοᾶ 

(Έοπι, Ἡ, 1),---35 18 16 οἱβαγγ]ιοτο {ουπᾶ 
οπ]γ ψή(Ἡ α βοη. οἶεοδί (Βοπι. ΠΠ. 8, 

Ἐστ, κατ. τ; αν]. 20 18 8 ΤΟΙΣ 

τπ5ς),---Επιᾶ α5 ἴλθ ροβἱ]οη Οἱ τοῦ διαβ. 
ἄοθβ ποῦ 6θεπα Ἠεγθ {ο 1παΡΙΥ 5ο οἶοβε 

8 υπίοη Ῥούψαθα {ο βαΏβίαπ[ήτος 8 

1η ος, 7, πο ἀεοῖᾶε, π]ι 0Ἠ17Β, απᾶ 

ΏθαΣΙ7 α1] ο απο]εηῦ Ιπίεγρχείετς, π 

ἔαβνοιτ οἱ (ϐ), ος ἴπθ ρεῃ. οὐ/εοιέ. Μαἴ- 

{65 πχρος αραἰπςῦ {μ18 {ο εχοθΒΒ οἳ 

Ίβρ8ο σ/π]οῖ που]ά ἴπαβ Ῥο ἱππρ]εᾶ; 
τηο ἔοτορ οἱ {πο α]]πείοτ πιαδί Ἡούψθτος 

Ὦο6 ]οοκεᾶ {οτ, ποῦ 1π πο εσεηί οἳ 

1ο {α11, Ῥαῦ Ίπ πρ εὐπωταγίό οἳ ἴπο 
οἴτοππηβίβποθβ: ἴπθ ἄετ]] πββ οποθ 
πηϊπ]φ[οτίηρ αρὶσῶ οἳ ἄοά, Ραΐῦ Ὦγ 1π- 

βθηκσα{ο Ῥτ]ᾶο {α]] ἔτοπι Ἠϊ5 ἨθΓΑτΟΙΣ 

οοπ1ρ. {πᾶθ 6, απᾶ Βπΐοας, Τ]ιοθαμγ. 

Β.7. διάβολος, Το. χ. Ῥ. ἃδι. Ότ Ίο 

αηθβπ]πρ θπᾶ 5ο Οἱ διάβ. 609 ΠοίθΒ οπ 
Ερῃ. ἵν. 271 11 ταπρ]θίίοη ' οβ]απι- 

χηθ{οχίβ” (ἀτίηξ, οἩ νογ. 7, 81.) 1β ποῦ 
οοπβἰβίρπί υηζλ 105 189 ἶπ {πο Ν.Τ, 

7. δὲ καί] Εμ, ἱπδεμᾶ οἱ Ῥοίπρ 

8 νεόφντος, 9η9 οἳ π]ιοβθ Ὀδβαγίοις {η 
148 πθυ’ {8101 Η{]6 ομπ Ῥ6 Ἐποπη, Ὦθ 

τηἈδῦ Ἠβτο  ροοᾷ {θβίπιοπγ (ποῦ οπ]γ 

χοπ {Ἴοβο π Πῖπ {11θ ΟΠατοῖ, 8) 
αἶδο {τοπα {1οβθ ψζ]ουῦ.) 
ἀπὸ τῶν ἔξωθεν] 'ᾖοπι 1]ιο8ο τυἐἐ]ιοιμὲ ; ” 

ἴπθ τερ. οετίβΙπ]γ ποῦ Ἱταρ]γίπρ 
«βπηοπρ᾽ (0οπγῦ.), Ὀαΐ οογτθοῖ]ς τηβτ]- 



ΤΠ. 1, 8. 

ἔξωθεν, ἵνα µη 

διαβόλου. 
Της ἄεβοοπθ πιςὲ αἶςσο 
9 αἰπα]τ]γ Ἱτχερτοβο])- 
80ϊθ, απά ΟΕ ροοᾷ τθ- 

ον ος 
ἴπρ {116 6οπτοθ /γοπι τυλήο]ι ἐο ἰοδέῖ- 
ΤΩΟΗΣ ΕΠΙβΠΒίΘ6Ε: οἩη {1ο ἀἰδποίίοα 
Ῥεΐπθεπ ἀπὸ οηᾶ παρά, 68Ρ. πὶ(Ἡ τοὺς 
οἳ «τερεϊνίηρ,’ 69ο Ἠπου, «». 6 47. Βν 
Ῥ. 381, Ὡοῖθ,. Οἱ ἔξωθεν (ἵπ οἴ]ιθυ 
Ῥ]αοσθς οἱ ἔξω, τ Ο0Υ. τ. 12, 13, ΟΟ1. 1ν. 
5» 1 ΤΗ688, ἵν. 12), Ηλ ἐἴιο 1 επγὶς]ι 
Ὀ21ΨΊΠΠ, 16 {1ιο τορα]αΥ ἀθβιρηβί]οη 
{ος 11 ποῖ ΟἨτίβίατα, α1] {Ίιοβθ πιο 
πετθ ποῖ οἰκεῖοι τῆς πίστεως (841. νὶ. 
1ο); 5εο ΕΥΡΚ, Οὐς. ο]. π. Ρ. 10δ, απᾶ 
1η9 Βαὐρίηϊσοα] οἱ ὑπῖοπβ ἴη Βο]λοείΐρ. 

Ἠογ. Πεὖν. (οἩ α Οοχ. ζ.ο.) Υοἱ, τ. Ρ. 
όοο. ὀνειδισμὸν κ.τ.λ.] 
ἔπεργοαο]ν, απιᾶ (σΏαί {9 πατο {ο {οἱ1οτν) 
ἐλα 6παγε οἱ λε ἀευΜ] ;’ Ενα 4ΏβεποῬ οἳ 

{πο ατο]ο Ῥοίοτθ παγίδα Ῥεῖτπῃ ΡετΏαρβ 

πο {ο {ο Ῥτοροβίθΐοη ; οοταρ. Ίπα, 

αγ. δ το. ᾱ, Ῥ. 114. Τ18 οχιοξ οοη- 
ποσίοη {6 βοπαθπηαῦ ἀἄοιρλξα], ας {πο 
ΕεΠ. πια ἀερεπά (α) οἩ ῬοῦΠ, οἵ (ϐ) 

οπ]γ οἩ {19 ]α5ΐ οἱ {πο ἔπο βαρείοη- 

ὤνοβ. Τ1ε οπιἱβεῖοη οἱ ἐθ φτορ. ῶθ- 

016 παγίδα (Ὀο Ἡ.) ἶ5 απ ατραπηθηέ 

1η ἔβτοιτ οἳ (α) : ἴπο ἰβο]θέθᾶ ροβίΜΐοη 

Ἡοπετετ οἱ ὀνειδ. πᾶ [Ἡοθ οοηπθσίοπ. 

οἳ ἐποαρΏή {π οἩ. ν. 1ᾷ, 15, β661ω ἰο 

Ῥγεροπᾶθγβ{θ ἵπ ἔἈγτοαχ οἳ (0), ὀνειδ. 

Ραῖπρ ἔπαδ αΏβο]αία, απιᾶ τεζεττῖηρ {ο 
εὔιο τορτοβοξα] οοπιχηθηΐς απᾶ Ἰπάρ- 
παρΏί, πλείηος οἳ 11οεο πῖλοας 
(601158.) ος πι {ιο ΟἨχοᾶΆ. Οτ 
{119 ἐθγπιϊπαίίοη -(σ)μος (αοὐῖοι οἳ {1ο 
τοχΏ ρτοσθεᾶπᾳ ἔτοπα {πρ βαβ]εοί) απιᾶ 

-1ψβ Ῥτοευα]επορ ἵπ Ιαΐοχ τοῖς, 5θο Τιο- 

νθο]ς, Ρ/1ΊΎπ. Ῥ. δι; οΟπΙρ. Ώοπα]άς. 

Ογαἰψζ. δ 253, Ῥ. 429. 116 θχΡΥΘΒΒΙΟΣ 
παγὶς τοῦ διαβ. (΄5πατθ ]ἱά 7 {1ο 

ἂενί];” ΒΡΡΥ. σοἩ. ογἱρίπέε, οοπίτββέ 

του. 6), οοσπτβ ββαῖη α Τάπι, Ἡ, 46: 
βο αἰτηί]αχ]γ τ Τΐτη. νἰ. 9. Τί {8 Ἀθτο 

πἀᾶθᾶ ἔο ὀνειδ., ποῦ εροχθβείἰοβΙ17 (τὸ 

4ὔ 
ψ ᾿ α 3 

- εἷς ὀνειδισμὸν ἐμπέσῃ καὶ παγίδα τοῦ 

’ 

Διακόνους ὡσαύτως σεμνούς, μὴ ὃι- 8 
/ ω] λόγους, μὴ οἴνῳ πολλῷ προσέχοντας, μὴ 

εἰς σκάνδαλον προκεῖσθαι πολλών παγίε 
ἐστι διαβ. Τηθορλ.), Ὀαέ ταίλες α5 
αΠΦΣΙ4Ἠᾳ ἐπ ἑοπιρίακῖοπ ἐ]ιαῦ ψὶ]] ὃο 
Βητθ {ο {ο]]ουν ἐπ 1988 οἳ οἩαχβοίοτ ; 
ὁαπ]ᾶ αρεῖ τοβίαὲ αΌὶ πα]τας θϱέ Ῥοο- 
ομπᾶ1 ραᾶοτ )” Οµ]ν. 

Β. Διακόνους] Γέασοπ;᾿ οη] αβοᾶ 

σαίπ Ὦσ Βύ Ρατ] ἵπ Ελῖς αρθοία] Β6ΏΕΘ 
ΡΗΤΗ. ἃ, τι θπᾶ (έεπα.) Ἡοπα. ατί. τ, 
ἔποπρι ΑΡΡΥ. α]]ιᾶθᾶ ἴο Ῥοπι. κ. 7, 

α.Όοτ, χ, 28 (ἀντιλήψεις), απιᾶ Ῥετ]ιαρς 
1 Ῥθῦ. Ίγ. ττ. Τ19 οβίορῬ Οἱ διάκονος 
(διήκω Ῥτέέτη, Πεσίϊ, δ ο), οτἱρίπα]]γ 

μαί οἙ απ αἴπιοπεγ οἳ ἐῑλο ΟἈπτοἩ (Λοίβ 

νἰ, τ Βᾳ:), Ετθάᾶπα]Ιψ ἄρτε]οροᾶ {Πίο 
ἔμαῦ οἳ αι αροίσἑαπἑ (τ Όος. 1. ο.) βπιᾶ 
βδογᾶϊπαϊε {ο {1 ρτοξὈγίοχς (Βοίπο, 

4π/ᾶπρε, 8 33, Ῥ. 166 βα.): ελίτ ἔαπ- 
ἠαπαθηία] επαρ]ογπιεΏῇ Ἡούψογει βὐ]] 

τεχαφϊηθᾶ {ο {λθπι; Ώθπος {]ιθ ΑΏΡΥΟ- 

ΡΗΔΐ6π68Β οἱ ἴ1θ ομ/1οἩ, μὴ αἰσχρο- 

κερδεῖς, Νεαπᾶετ, Ρἰαπέίπᾳ, οἱ. τ. Ρ. 

84 5ᾳ. (Βοΐπ). Οπ {με ἀπίῖθβ οἳ {πρ 
οῇῇσθ, 8εθ 68Ρ. ἙΐπρΏατα, Απίίᾳ. Ἐοο]ς 
1, 20. 1 84., Φαἱρ6Χ, Γ]θεαιΥ. β.ν. Το]. 

1. Ῥ. 869 8ᾳ., Απᾶ ΤΠοπιαβαίπα, ἱσοίρ], 
Ἔσε]. Ῥχέ 1. 2. 29 Βᾷ. 
ὡσαύτως] «ὑπ ἴέλε πιαΗθ), 5 61θ 
{οχθροῖηρ οἶωββ Ιπο]αᾶθᾶ {η ἐλθ τὸν 

ἐπίσκοπον, Τον. 2: Ἱΐ πας ποῦ {ο Ὀθ ὧς 

ἑτέρως (Ατὶςς. 1επο]ι, ορ]. η) ἵπ ΘΠΥ 
οἳ {116 Ώθοββεατγ απα]ἰβοαίίοπβ {ου {πο 
οίᾷορ οἳ Αα ἄθλοοῃ, Ὀαέ ὡσαύτως 88 ἵπ 

ἴπθ ος οἳ 11θ ἨίβἨορβ. 16 πθθᾶ 
βοβτοε]γ Ὦο αἀᾶεᾶ ἰ]ιαί ἐλθ δεῖ εἶναι 
οἱ 6ο Ῥτοοθᾶΐπᾳ τειεες χηπιθῦ Ὦο 51ρ- 
Ρ16ᾶ 1η {πθ ρτθβεπ{ πηθιιὈαχ. 
διλόγους] 'ἆομῦῖο ἰοπριμε, ΑπαῑΠ., 

/αρεδ]άπρ ἄουβΙγ,᾽ Βγτ.: ἆπαξ λεγόμ.; 

χηρηοπθᾶ {π Ῥο]]. Οποπιαεξ. 11. 118. 
Τ1ο6 πιεαπῖηῃ 18 χΙϱΏΠΙΥ ρΊτετ Ὁσ ΤΗο- 

ο. ἕτερα μὲν τούτῳ ἕτερα δὲ ἐκείνῳ 
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ϱ αἰσχροκερδεῖέ, ἔχοντας τὸ µυστήριον τῆς πίστεως ἐν 

10 καθαρᾷ συνοαιδήσει. 

λέγοντες. τἰπβο]ᾶ (5α]ιοῖ. Η εἰ.) οοτα- 
Ρ8168 δίγλωσσος, Ῥτοῦ. εἰ. 1, Β8ΙΠΑΡ. 
1ρίεί. το (Ἠεἴ εἰς) :84ᾷ διχόµυθος Ἐπχίρ. 

Ογεεῖ, 809. προσέχοντας] 
ερίυΐπρ (ἐπεπιφεῖυες) 11ρ {ο ; ) προσέχειν 

ὕλας αβθᾷ {8 ΤΠΟΤΘ οοπηπιοπ]γ {ουπᾶ 
ψῖίΏ αλβἰχαοῦ ΠποΆΠΑΒ, 6.4. ἀναγνώσει, 

6Ἠ, Ίγ. 19, δικαιοσύνῃ, ος αχν. 6. 
Ἠστο Ἡοποτου οἶνος πολὺς (.πᾶᾷ 5Βο 

ῬτοβαβΙψ θυσιαστήριον, Ἠοὺ. νἩ, τ3, 
ΌΟΙ1Ρ. θάλασσα, Ἐ]αῦ, Τ16ς, 1) αΡ- 

ΡΥοβοΊθΕ ΒοπιΘΠΊΑ{ 6ο 11ο παέητθ οἳ 

Απ αΏβἰταοῦ πουἩ, ΤΠία τοχΏ {8 ΟΠΙΥ 

αθοᾷ Ὦγ Βἱ Ῥαπ] {π ἔπο Ῥαβίουο] ΒΡΡ.; 
ΟΟΠ1Ρ. Ἡοποατοι Αοΐβ ας. 28. 
αἰσχροκερδεῖς] ' ϱγεσᾶι οἳ ὃαεε (αἴπς; 
οπ]5 στο απᾶ Τ18, 1. 7. Τ3θ βἄγοχο 
οοοἳΤΗΒ 1 Ῥοῦ, Υ. 2. Δ8 ἵη αἲἱ ἴπθςο 
68568 ἴἨθ ἴθγπη 18 1π οοηπθχαίοη ψἰξα 

8Ώ οἤ]οο {ἨΠ ἐ1θ ΟΠατοῖι, 16 βθ6πις πχοβί 

παζυτα] (πΙἩ Ηταν) {ο ταῖςτ 1, ποῦ 
ο ϱΒῖπβ ἔτοπα Ἰπο]ρατι (σοἵαῥ, 955.) οὗ 

ἄἰβριασεῖα] αοὐῖοης (ΤΕεοᾶ.), Ραΐ 6ο ἆἷς- 
Ἀοποβίσ πι {16 αἶπις οἳ 1 Οσο], 
οἵ απγ 8066 οἳ α βρἰτίαα] οὔῇορ ἔοτ 
Ρά1ΡοΡ88 οἱ ϱαΐπ; οοἵΏΡ. Τ11, 1. ττ. 

ϱ. ἔχοντας] /λαυῖπρ, ος (ἵπ 11ο 

οοπΊπ]οπ εἰλ]οα] β6ηΏ86, ΟταΡΡ, ΦΎΠΟΠ. 
Φ., 382, θᾱ. 1826) :Ποἰάϊπρ,᾽ Ααίἁ. 
ετε]ια]ἰοπᾶ, ο. ἸΤείία: ποῦ {οῦ κατέ- 

χοντας, τοῦ., 8, ταθαχήπρ 1αοτθ βἴτοπρ 

{παπι {Πο οοπῦοσί τεαπῖτας απᾶ {πο α5α 

οἳ Πθ βἰπαρίθ {οτι γη] αβΩῖγ; 5εα 
ποῦθΒ 0η ο. Ἱ, το. Τ196 επιρ]αςἰᾳ {α]1ς 
0η ἐν καθ, συνειδ., ηοῦ οη ἴ1ε ραχ{ίοἳρ]θ. 

τὸ µνστ. τῆς πίστεως] ']ιε ππιεἰστ! 
οἱ 1]ιο απ. Οπῖηρ {ο ἴο6 ἀἱβθτεπί 
αΠαάθς οἳ πιθαπίηρ ΠΙΟ µυστήριον 

ῬεβτΒ, {πο ρεη]ἶτο {π οοππθχίοη γΙδχι 

16 ἆοθρ ποῦ βΙΠΑ76 απηί ο Β8χθ 
οκρ]απαδίοπ; 86 ποῖθβ οη Εγι, , .9, 
1, 4, Υἱ. 19. Ἠσθιθ πίστεως 18 ΑΡΡΥ. 
«, Ῥιχθ γοβθθθβδίωο βοΏ.; 16 π8β ποῦ 
πιθτθΙΥ ἐαῦ αὐοιὲέ πἨ]οἩ 11θ µυστ. 
ἑατηρά (σετ. οὐ/εοδί, ἘΡΗ, 1, 9), ΠΟΣ ἐχθ 

καὶ οὗτοι δὲ δοκιµαζέσθωσαν πρῶ- 

ααρ]θοί οἳ 1ΐ (66. οὗ οοπἰοπί; ΟΠῖ8 

ποπ]ᾶ ἐοπᾶ {ο ᾳἶτο πίστις αι οἳ]θοίσθ 
πιθρηίπᾳ, οοταρ. θαχ. ἵπ Ῥθταλατᾶγ, 
Φηπὲ. ΤΠ, 44, Ῥ. 161), ΠΟΥ ϱΧΟ(Ι7 ἴπο 

βαὈβίρηορ οἳ {19 µυστ. (6οἩ. πιαίοτίώ, 
ἘΡΗ. 1, 4), Όαέ ταίλοτ ναῦ {ο πἩ]σἩ 
ἴμθ µυστήριον αρρετίαἰπεᾶ: ἴλο ἐταίἩ, 

η Πθτίο ποῦ οοπιρτοἨοπβίρ]ς, Ὀαῦ Πο 
χαγθβ]θᾶ {ο τιΒΏ, Ί88 ἴηθ ῥτορετή!, 
οὐ]εοί, οἱ {β11Η, ἐπαῖ οἳ πψΏῖοὮ {101 
εκατοῖβεᾶ 19βε], Βο ται ϱ πη]αχ]7 
του, 16, τὸ µυστ. τῆς εὐσεβείας, !ἴἶιθ 

πηγβίθιγ π]ήοὰ Ῥε]οπρεθᾶ {ο, Ψ88 ἴ]ιε 

οὐ]θοῦ οοπ{επιρ]αἴρᾶ Ὦγ, ϱοᾶ[πθββ; {11ο 
μἰάᾶεα τα νο γγαΒ {1ο Ῥαβῖς οἵ 
81] Ῥταοίίοα] Ῥίεῦγ:᾿ 5εο Τδύππαπη, 
ΒΎποπ. Ἱ. Ῥ. 147, 8πᾶ οοπρ. Ἀειεβ, 

Τιέοῖ. τν. 9, Ὑοἱ. 11. Ρ. 80. Ἠίστις ἵ6 
{11Ώ οοπβ]ἀετεᾶ σιι]σούίυεῖφ; τοῦ οὗ- 
{εοξίνο ΓΙ δ]ι (’ ἄοοίτίπα Εάςϊ Ἰ, α ΥεΙΥ 
ἄουρέξαΙ τηθαπίηρ ἴπ {πο Ν. Τ.: ϱθο 

ηοῖθα οη ἄαἴ. 1. 24. Ότ ἴπο παεαπῖηρ 

Οἱ μυστήριο», 886 ΒΑΠἄΘΙΒΟΣ, Φ6Ίπι. 9 

(αᾶ, Αο].), Το]. τ. ρ. 527 (4869008.), απᾶ 
{19 πιοίθβ οη ΕΡΗ. ν. 31. 
ἐν καθαρᾷ συνειδ.] Ἐπιρ]αδίο; ἄεβηῖπς 
{9 «ταβῖο Ἠβρεπᾶ1, απᾶ 1πΠ οἶοξο οοπ- 

ηρθΣΙοΏ ψἰ(Ἡ ἴχο ραχἰοίρ]ε: ἐλθ καθαρὰ 

συνείδ. Φ88 Το Ῥθ, 368 16 πστο, ἴ]ιο 6Ἡη- 

βρ]λατῖηρ Ῥεϊπαϊρίθ, 560 2 Τΐπι. Ἱ. 14. 
Όπ συνείδ. βθθ ηοίθΒ ΟΧ ΟἩ. ᾖ. 5. 

1ο. καὶ οὗτοι δέ] “ ἁπᾶ ἰλεςε αἶσοι 

ἑαπᾶ 1168 πιογεουετ; οοπαρ. 2 Τίπι. 

11, τα, καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες κ.τ.λ. 
Τ]ηθβθ πγοτάβ (8ΡΡΥ. πού οἰσαγῖ απᾶεχ- 

βίοοᾶ Ὁσ Ἠπίλθτ) αἀπιξ οπ]γ οἳ οπθ 

εχρ]απα{ῖοη. ΤΏ 016 ἔοτπαυ]α καὶ... δὲ 
1116 {πο Τι /οὐ...Ύοτο, οΥ {19 /οἱ 

ονωβαῖθηι ) ο Ῥ]ατέαβ (66ο Ἠαπᾶ, Γιγ- 
εεῦζ, Τοἱ, 1. Ρ. 688), Ψ1Η16 θ8οἈ ρατί]ο]θ 

χ{βΙΏΡ 108 Ῥχορογ έοχοθ, ΏοἳἩ ἑορείλετ 

ο{δεη Ἰ8το /ποῦίοπίβ ᾳπ8ΠᾶΒ11 ΟΟΏΒΟ- 

οἴββίοποθπα :) 89ο Κ]οΐ», Ώευαν. Το]. 11. 

Ῥ. όᾳ5. Τηι8 π]]]θ καὶ οοπηθοίβ ος 
επἹἸβοθΒ, θπᾶ δὲ οοΏ{ταβίΒ, ἐς υπίοη 
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τον, εἰτα διακονείτωσαν ἀνέγκλητοι ΟΥΤες. 

οἳ ἴἹιθ πο Γθαπεπ{]γ οβ1568 δὲ {ο 
χοΥθχῦ τοπ 18 πΊοτθ τηβχ]κθᾶ {ο 158 
Φγίπιαγὴ απᾶ 1655 πιβχκοά ορροβί το 

{οχοθ, «ἶπ ἴμο βεοοπᾶ Ρἱβοθ᾽ (οοπιρ. 
Τοπβ8]ᾶβ, Ογαίγ]. 8 158), 89 ἐ]ιαῦ Πο 

ππο]θ {οσπιπ]ᾶ Ὠ88 πιοτθ Οἱ Α σά]ιώπο- 

ἐἰνε ολαταούες, απᾶ οπ]γτείθ πα οποαρ]ι 

οἱ α τοτοβρθοίῖνε οΡΡοβΙΦΙΟΧ {ο ἀεῆπθ 
ΙΠΟΣΘ ΕαΤΡΙΣ, οκραπᾶ, ος βγθηρίπαη, 

ἴπο ἴθπος οἳ πο Ῥιθοθᾶῖπρ γοχᾶβ. 

Βρεα]πσ τοιρΗ]γ πο ταὶρΗί ΒΑ7, “καὶ 
οοπ]ππβίζ, δὲ ΙπίρπᾶΙ6; ἴπθ πο τβ- 
ἔοπα]θ Ἡοποτας οἳ {πο οοπβύγποδίοα 

15 Ῥθ56 5θθ πο μὲν 18 {οπτιᾶ ἴπ ἴχι 

Ῥτοσθάίπρ 8186, 6.4. Χεη. Ο4Υορ. 

Υπ. 1. 99, ΟΟΠ4Ρ8ΥΘ Αοἴθ 1. σ2, 04. 

Τη ἔοπηπ]α πει ππαγ Ὀ6 ἐταπβ]αεᾶ 
στα ϱα/Ποἰθπῦ 8ΟΟΏΥΒΟΥ, “απᾶ...αἶθο, 

ἁαπᾶ...ἰοο, ιο ἰχαπε]αδίοα βΠρ]θ]σ 

τανγ]ηρ βοοοτά (πρ 88 {πο σορω]αίίυε οἳ 
αδοοπδίυε ἔοτορ οἱἵ καὶ 18 πιοβί Ῥτθᾶο- 
πηϊηαηζ. 1Ώ Ἠοπιοι καὶ δὲ {8 ζοππᾶ 
απῖζθᾶ, ἵπ ϱαΏβθσααθπύ πτίρετς οΏθ ΟΥ 

1ΠΟΤΘ ποιᾶβ χο ἱπίρερο]αζεᾶ; 859 

Ἠατίιηρ, Ῥαγίή. δέ, 5. 0, 3, Ὑοἱ. 1, 
Ῥ. τ8τ βα., 8ο] ο 1 «ο]ίι 1, 8, Βιᾶ 

οοπιρ. ΜαΜία. ἄν. δ 6τ6, ΕΒὺ Εαπ15 
α5ο οἳ 16 {6 ποῦ οοπβπθᾶ {ο 1θβθ 
Ἠρ. (Ἠαίπου), ἔον βοθ Έοπι, αἲ, 20, 
Τέ 18 πβοᾶ ἰπᾶθθᾶ Ὦγ ουγου7 πεῖίθς ἵπ 

το Ν. Τ, οχοορύ Βύ απιθΆ απᾶ Βῦ 

σαᾶς, Ῥτϊποϊρα]Ιγ Ὦγ Βὺ Τάκο απᾶ 

Βὶ Ζομτ, ἴπθ Ιωΐΐ6τ οἱ π]οπ 81 ΠΒ 
ππθς 16 νηξα επιρλαείς; ἵπ ΒΕΥΟΤΗ1 1π- 
βίρποθα Ἡοπθγετ (6.0. 116 κ. 8, 

Ίοᾶτ ν]. 51), οπήπρ ΡτοβαΡΙγ {ο {ᾳποῦ- 
Απ0Θ οἱ 1 χαθ πιθαηΙΠΕ, ΜΡΕΒ. οἱ 

βοπιθ ποϊρ]Ώιέ οπα(ἡ δέ, 

δοκιµαζέσθωσαν] “1εἰ έλεπι δε ργουσᾶ:᾽ 

ηοῦ {ΟΓΠΙΦΙ15Σ, ὉΥ 1 αοῦἩσ ΟΥ {1ο ε]άεί- 

Ἠοοᾶ (09 ἩΓ. οοπιρβχθς ΟοπεΜζδ. 4Ροθί. 
ντα. ), Ῥαὸ ϱεποτβ!σ Ὁ7 μο ο0π1- 

πιαπί{ψ ϱὐ Ίατρο απποπρ πο {που 

ποτθ {ο ταἰπίςίος, ΤΗ9 ᾳπβΗβοβοπς 

πετο Ῥτϊποϊρα]!ψ οἱ 9, οἩταοίος {μαί 

οου]ά Ὀο τοοοβπ{σεᾶ πἰμοι6 ΑΠΥ {ος- 

ΤΠ. ο, το, 11. 4Τ 

γυναῖκας 11 

1ηβ] Ἰηγθββίραήοῦ, ἀνέγκλητοι 
ὄντες] δεις απαοσιθρᾶ, παυύια πο 

οΊιαγρο Ἰαΐά αθαἰπεί ]ιοπι 4.6 Ῥτο- 

τὶᾶρᾶ ἴλογ Ἀ:θ {οαπᾶ βο; οοπᾶΙίοπα] 
πο οἱ 116 Ῥασοῖρ]ο (Ώοπα]ᾶς. αγ. 

8 5ο5) βροοαϊϊσίηρ ἴ]ιο Ἠπαδίοης απᾶ 

οοπᾶ(Μοπβ ππᾶθι π]]οῖι {11οΥ πθτο ἴο 

απάθχίακο ἴλο ἄπίθς οἳ {ο οίῆσορ; 

οοπηΡρ. ΒοΏπιβ]{ε]ᾶ, η)τιύ. 8 2ο]. 5. Οἱ 

{πο ἀἰβμποβοι Ῥοΐπθεα ἀνέγκλητος 

(απ που βοοπραίυβ ϱβῦ’) απᾶ ἀνεπί- 
λημπτος («1η απο ππ]]α ιδία ο.188 β1ῦ 

τορτολεηβίοπ{β)), βθθ Τ1μέπι, ΦΥποπ. α. 
Ρ. 31, βπᾶ οοιαρ. ΠΙ{, 1, 6. 

11. γνναῖκας ὡσαύτως] /Ἠοπιοπι ἔτι 
ἆΐ]εθ πιαπποτ, πει εἹηραροᾶ ἴπ ίπθραιηθ 

οιμσθ. 1 15 βοπιογψ]ιαῦ ἀβου]ό6 {ο 

ἁθοῖᾶς π]ιοίαυ, πΙζα ἐῑνο ἀπθεῖς οοΙ1- 

ΣΙΘΩ{Α{ΟΥΒ θηᾶ ο{ἨςΥβ, πο 819 Ἠθτο ἴο 

πηᾷρυβίαπᾶ ὮΥ γυναῖκας (4) ωΐνες ο) 
3λε ἄεασοπε, ΑπΗ., Οοταγ, Ἠαδι,, Επᾶ 
86 ἄερεπᾶεηί 1π βἰτιοῦαχθ ΟἨ ἔχοντας, 

Έεηρ. 1 ΟΙ (0) ἆεασοπεβθεβῃ{ΟΡθχ, γυναῖ- 

κες Ῥεῖηρ πβοᾶ ταῖἸου {απ διάκονοι 

(6πι.), Ώοπ]. ατῖ. 1, ἴο Ῥτογθυῦ οοη/{α- 

βίοη πΙ(Ώ ππαβο. Τ19 οἴμθι ροββῖρ]θ 

1ΠῦοΥΡΣ. ' πίτος οἱ ἄθβοοπβ απᾷ ἐπίσκ.) 
(Έεσα, Ἰ18βεΙεΥ, Ο]γοποῖ. Ρ. 390) ἄοεβ 
πιοῦ βυ1{ 119 οοπ6οχῦ, ψ]]οἩ ἔπγης οΠΙΥ 

ΟΠ διάκονοι; ΟΝΒ. ει, 12. Ἠιίμετ 

ἀθῖεπᾶς (α) οἳ {1θ ρτοιπᾶ {λαῦ ἵπ οΠθ 
ρ8ὰ6 οἳ ἴπο ἄθασοπ)β οβ]ορ (οατο οἳ Εἰοῖς 
απᾶ ἀεραίο) ἐποῖχ ψήγος παρΏί ο 
ΑΠπρ]σ αββοοϊαίθοᾶ σ(Ἡ ἔποια, Τῆϊ6 

1 Ῥαπβίρ]ο; πἩεη Ἡοποτοι πθ οἳ- 
β61το ἴμο ἀἱἴετεπος οἱ οἶαβς {ο π]ῖοἩ 

ὡσαύτως ΒΕΟΠΙΒ {ο Ροϊπέ (τετ. 8, σἷι, 

Π, 9, Τἱ6. 1, 8, 6),---ἳλθ οπιΙββῖοη οἳ 

αὐτῶν,---ἴἨο οτᾶςτ απιά Ρβχα]]ε]ῖει οἳ 

απβ]βοβ{{οΏβ Ίπ Υεχ. 8 αηᾶ τι, οοπρ]θᾶ 

στ {Ἠθ βιαΡΙθ οαπρο ΟΕ διλόγους 
ἴο διαβόλους, απᾶ ἴλο εαὐβθαδίοι οἳ 

πιστὰς ἐν πᾶσιν ἴοχ 119 ταοτθ Βρθοῖβο 
αἰσχροκ. (ἀθβοοπθββθῦ 106Τε ῬτοβΒβΙγ 

ΒΊΤΩΟΠΘΣΒ, Οοΐεῖετ, 6οπεύ. ΑγΡοεί. τπτ, 

15, Ῥαΐ η β πιαο] 168 ἄρρτος),---ἴηθ 
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ὡσαύτως σεμνᾶρ, μὴ διαβόλους, νηφαλίους, πιστᾶς ἐν 

129 πᾶσιν. 
[ή 9 3 

διάκονοι ἔστωσαν μιᾶς γυναικος ἄνδρες, Τεκνων 

ταν .. - 4 νὰ 

19 καλῶς προϊστάμενοι καὶ τῶν ἰδίων οἴκων. οἱ γὰρ καλῶς 
ο 9 - 9 διακονήσαντεν βαθμὸν ἑαυτοῖς καλὸν περιποιοῦνται καὶ 

- 0 ” 

πολλὴν παῤῥησίαν ἐν πίστει τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 

8"βοποῬ οἳ ΑΗΥ ποβῖορ οἳ ἔ]ιθ πήτθΒ οἳ 
ἐπίσκοποι,-- θά 19541 ἴ]1ο οπαβείοΏ οἳ 
ΑΠΣ ϱρεοίῖαΙ ποῖῖορ οἳ ἀοπιεκέίο ἄπίϊες, 

ἐποιρ]ι 16 {ο]]οπτε (τετ. 12) 1π {ης 6956 
οἳ 11 ΊΠΕΠ, Ψθ 08η βοβχοθΙγ ατοἰᾶ 

ἀθοίάίπρ, πίβι ΟΠ1γΕ., πιοβύ αποϊθπί 
απᾶ βουετα] τποᾶθχη θχροβίδοτα (65., 
Α1., Ἰοτᾶςν., 81.), αυ () «ἄίασο- 

πῖδεΦ᾽ το Ἠοτθ αἡιᾶεᾶ ο. Οπ ἴπθ 
ἀπίίθα οἱ 1ο οὔῇορ, 5θο Βίπρλαπι, 
Απιίᾳ. τι. 21, 8 84., Βαΐσαυ, Τηεδαιι. 

Β.Υ. Υο]. 1. Ρ. 864, Ἠειχορ, Ἠεα]-Επ- 

ο ο. Β.Σ. Υοἱ. τή. ϱ. 368, πε βρεοίαΙ 
ἐΥθ8ίΙ896 οἳ Ζἱορῖατ, ἄε Ὀίασοπ. εἰ 

Λἰασοπίθα, ΊΝ0θὈ. 1678, απᾶ 1ο ροοά 

Βτήο]θ 1π ἴπθ ΘμαγίεγἩ! Ἠευίεω {0Σ 

Οσο. 1δ6ο. διαβόλους] 
εᾳἴαπάετοια,) 'ἐγαζισεγθ, καταλάλους, 

ΤΠεοΡΗ.; ου] Ίπ ἴλο Ῥαε. Βρρ.: 
{ππ]ορ 11 1Θ{ΘΙΘΠΟΘ {0 100πιοπ, Ὦθτθ θηᾶ 

Τιό, Π. 3 9309 ἴπ τθξ. {ο ΠπθΊι, 2 Τίτα. 

11, 4. 8εθ ἴπο πβε[υ] βτεο]θ οἩ ἴμε 
ποχᾶ ἵπ Βαΐοος, ΤΊεεαιγ. οἱ. ν. Ῥ. 
848 ϱα. νηφαλίους κ.τ.λ.] 
“οοῦετ, Γαὐε]μγωῖ ἵπ. αἲὶ ἐλήπρς.' το 

οτιἀεηῦ ρβτα]]ε]ῖδτα Ῥεύπεσα ἔπθ ααθ]]- 
Άσβ/ΙοΠ8 1π Υ6Υ. 8, απᾶ ἴλπο Ῥτοβοπί, 

βθοπ16 ἴο Ἱπρίγ {ιδῇ νηφάλιος Ἰαβ 158 

Η{θγβ] ΠαθβΠΙΠΡ; 8θθ Ποῖθβ ΟΥ Υ6υΥ. 2. 

Τ19 ]95ἱ ᾳδΗβοβΜΙοΠ, πιστὰς ἐν πᾶσιν, 
18 βἰαϊῖοᾶ τοι Ρ6ποτα]1; 16 οἱ 60πτβθ 

ἆοθα ποῦ ργεσζιᾶο 8 ταξ. το ἀοπιββίῖο 
08118 απᾶ Ο3168 (666 Ἠπίπου), Ῥαέ {έ 
οργἴαΙπ]γ 8ΘΕΠ18 ΓΑΥ πποτθ βΡρΙΗοβΡ]9 {ο 

οοσἸθβ]εβέίοα] ἀπί]θβ. 
12. διάκονοι κ.τ.λ.] Ἐσθοί]γ ἴἶιθ 

βαπιο απα Ποβίίοπς 1π χθβρθοῦ οἳ ἐ]οῖς 
ἀοπιθβίίο χε]θί1οΏβ τθαπἱτθᾶ ἵπ {1ο διά- 

κονοι 88 {1 {19 ἐπίσκοπος: Βθ9 ΠοίθΒ ΟΙ 
ν6Γ. 4. 

τ4. γάρ] Τ19 ἱπηρογίαπος οἳ {19 

οὔ]ορ ἷ8 α Ει{βοῖοπέ πβτταηξ {ος ἴπθ 
ΥΘΑΒΟΠΔΡΙΘΊΘΒΡ οΕ {119 ρτθοεᾶῖης τοσα υ- 

ΕἰβοηΒ, βαθμὸν... καλόν] 
εα θοοᾶ ἄθστορ, ΑπίΠ., Άτπι. Βαθ- 

μὸς,  ἅπ. λεγόμ. ἵπ Ν.Τ. (πο απ 

Τοπίο οτι ο βασµός, Μαοῖς, Όπί 619 
ΥΘΙΥ 1ΘΥΘΙ56: οΟΠΠΡ. ἀριθμός, ἀρθμός, 
απᾶ Ῥοπβ]ᾶς, Ογαἰφῖ. 8 153). 88 16- 
οεἱτεᾶ έἈνθο ἄῑΠετεπῦ οκρ]αηπα[ίοηΒ; 
εἶδλιου (α) -απι (εοεἰεείαφϊσαϊ) εἰαρ;᾽ ἵτα 
ΘΕΘΙΘΠΟΘ {09 αι βἄγαποῬ Το α Ἠήρπος 

ρἰτίέπα] ο/ῇος, ΛΡ{1., 66χ., πᾶ ΡΡΥ. 

ΟἨ1ή8,, 8]. (ϐ) ΄α ροβί, ἵπ τεξεγεποθ 
{ο {πο Ποποιταδ]ο ροβίἶοη 4, ἄθαοοπ 

οοοαρἰεᾶ {π ἐἶνο ΟἨπτοἩ, ΜαδίΕ., Ἠα- 

Όμαι; (0) «α ἄεστες, πα τείετεποθ ὕο 
6 Ἱαάρπιεπύ οἱ ἀοᾶ, απᾶ ἴο {πείς 
τονατᾶ ἐν τῷ μέλλοντι βίῳ, Τηθοᾶ., 

ῶο ἸΜείίο, βΙ. Ο/ 1πθβο (4) ΔΡΡΘΒΣΒ 

{0 Ὦθ οἩ οχεροἰἶσβ] ᾳτοιπᾶς ο]εατῖγ 
ππ{θηβΏ]θ (οΡΡρ. ο ἸΠοτᾶςγ.); {ος 

ειχε] Εαοῖ 4. ρτοαπᾶ οἳ 6ΠοΟΙΑ66- 

παεπΐ απ θοο]εβἰαβ[ῖοβ] Ῥτοπιούῦίοα (πετ 

Ὠής εσοα Ἡβίοτίσοβ]]σ ἀθπιοηβίχαβ]θ, 

π]σἩι 15 ΑΡΡΥ. ποῦ ἴ1μθ οΏ59 ἴη ἔπο ἄταί 
ἔππο οθηασῖθς) ΒΘΕΙΩΦ βἰταηροα]γ οαῖ οἳ 

Ρίδορ ἵπ Βύέ Ῥαπ]”5 πιουίχι, απά Ρ19- 
ΒΘΙΥΘΒ Πο ἨΒΥΙΙΟΠΥ πι ἴμο απ.βο- 

ααθπέ ποτᾶβ. Αραϊπςί (ϐ) ἰπο Αον. 

διακον, ἵ8 ποῦ Εαῑχ]γ οοπο]αβῖνα, α5 1έ 
ΑΣ βάπιῖῦ ο τοίθζβποθ πού πεοθβεβσ]]γ 
{0 α γεπιοίε, Ὀαῦ ο Απ ἐπιπιεᾶίαὶε ραβδί 
11θ περιποίησις οἳ Α βοοᾶ Ροβίμοπ 

που]ᾶ παδαχα]]Υ θΏ539 αξίθς 8οπιο ἀἱβ- 

οΏαχρο ο ἴ]ιθ διακονία. Τ19 βββοοϊαἰθᾶ 
οἶαμδε Ἰοπεταχ, θπᾶ {Ἡθ π5ο οἳ {πο 

ἔθτπι παῤῥησία, θβΡθοΙα]]γ πι ἴς 
χηοᾷΒὶ ἀ]αποί ἐν πίστει κ.τ.λ., Ὀοί]ι 

β6επι βο ΠΜ{]ο ἵπ ἨβΓΠΙΟΗΥ η ΜἩ ἐῖς 

θοο]θβίαα(ἶοβ] τοίργοποθ, π]]]ο οἩ. ἐ1νθ 

οὔλου λαπᾶ (που Ροϊπῖ 5ο τουγ πβἰ- 
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1 υτ](ο ϱλλ]9 {ο ρητά ἐ1 
οοπάιού ἵπ {πθ οἩ ηχο 
ος (πθ]ἰνίπρ αοά; γοτ]]γ 
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Ταῦτά σοι γράφω ἐλπίζων ἐλθεῖν 14 
Ετος ἵ νο πειαγοἳ πρός σε τάχιον' ἐὰν δὲ βραδύνω, ἵνα 15 ξοά1ποςς. 

18117 ἐο {Ἡθ ροβίΜοη οἳ {νο ΟἨτίρίαπ 
ΝΗΠ τοβρθοῦ ἐο ἄοᾶ (566 ποῖθς ο Ἠρὴ. 

Η1, τ, Απιᾶ οοπαρ. Ἠου. 1ν. 16, τ ζοἈα 
Ἡ, 28, 1, 41), Απᾶ ἀθιῖνο 5ο τ6τΥ 
Ρ]16/Ρἱ6 α βαρροτέ ἔγοπι {1ρ ΑΡΡΥ. 
Ρατα]]6] Ῥα8εαςο, οἩ. γἰ. το, εαν πο 
ἀροῖᾶρ βοπιοπ]ιῦ απ]ιθβὶἑαβίηρΙΥ ἵπ 
ΊἈγοιτ ο (ο), απᾶ τοῖει βαθμὸς ἴο ἐλλθ 

εύερ οἳ ἄεργεο πο] αν Εαλλ{α] ἄϊρ- 
οἨαχρο οἳ {θ διακονία ποπ]ᾶ ραΐτι Ίπ 
πο ες οἳ αοᾶ. 

ἑαυτοῖς... περιποιοῦνται] « αοφμΐγε, οὔ- 

ἰαΐπ, ΓοΥ ἐλεπιεῖυεο,”--οΏ]γ ἨἈθχο βπιᾶ 
Αοΐς σαχ. 28 (8 ΑΡρεεσἩ οἱ Βὲ Ῥα1ϱ); 

6ΟΠΙΡΔΣΘ 8ἱ5ο 1 ΤΗ688. ν.ο, περιποίησιν 

σωτηρίας, ὙΠ{οἩ βθεπης" ΙπᾶΙτθοί]Υ ἴο 

ἰο]ᾶ οοπδἰἀεχαδ]ο 5αρροτέ το ἐῑιο {οΥ6- 

Εοΐπρ Ιπ{οσρτθίβ{οη οἳ βαθµόν. Έοτ 

οχς. οἳ ἴπο τεβεχίνο Ῥτοποαια σίδλ 

πἠᾷᾶ]ε τοτβς, ϱεε που, ἄγ. δ 28. 6, 

Ρ. 239. Τ]1ς ἰπεετίίοη Ώθτθ ρετἩαρϐ 
Ώ]α]κος {ης Ῥογβοπα] τοίδτθποθ α Η{16 

ΠΙΟΤΘ οθτίαίη ατιᾶ ἀθβηίΐθ: {πο ἆπ[ίοβ 
ο {Ἡο ἄθελοοπ Ἰαᾶ οοπιπιοπ]γ τοίθτεησθ 

ἴο οίιεγς. παβῤῥησίαν] 
εθοϊάπερε,''Βάποῖατα,᾽ Τα]ρ., Οἶατοπα.; 

Ῥτοροτ!γ ΄ορεπηθββ’ οἳ (Ματς τΗ1, 32, 
β]., απᾶ Γταααοπ{]γ ἵω δὲ σο]π) ος 

«Ῥο]άποβς οἳ ερεεο]ν) (Λος {ν. τ3), απᾶ 
ἴποπορ ἀθτϊνα γε] ἴλαί 'οοπβᾶθησθ 

Ἀπᾶ Ῥο]άπερς οἳ βρϊτΙ{) (ἄδεια, Βἱἆ ας) 
ψη(Ἡ ΏΙοὮ ἐηο Ῥειίετεχ 18 Ῥειπι {θὰ 

βπᾶ οποοπταροά (Ἠεῦ. ἶν. τ6) ο 8ρ- 
Ρτοβοῖι Ἠϊς Πεβγεπ]γ Εαΐμαυ; τ ἆοἶνπ 

Ἡ, σδ8, ΠΠ]. 41, ώσ. ΤΗΘ απο Οἱ παβῤῥ. 
1Π το[θτοποθ ἴο ἴπο πα] τοπατᾶ {β 
οἰεατ]γ ονἰποεᾶ ἵπ τ ζομη ν. 17. 
Ἠπαίμας τπχροῬ {παί ἐπί ἀειῖγαίνο 
ΤΠΘΑΠΙΗΡ 81878 31ἱβε8 ΓΤοΠ1, απᾶ 18 
πηατκοᾷ Ὦγ, 198 οοποοπη{αηί{β, πρὸς τὸν 
Θεόν, 1 ο 11, 21, Φώο. Ἡοτο ἐν 
πίστει κ.τ.λ. ἆοθβ Βθ61 βΠοἩ Απ ϱᾶ- 
ἀπποῦς αὖ 8Η7 ταίθ 2 Όογ. ν,  (ᾱ- 
ἀποθᾶ Ὁγ Ἠπίπευ), ποσο ἴπετο 18 πο 
Εἰπαῖ]αν βἀάίΠοπ, οβηποῦ ρἱαιβῖ]γ Ὦο 

οοπιρβτεᾶ πῖ(Ώ ἴο ργοβοηύ 9986: β09 
ο ἸΜαίίο ἐπ ἶσα., πΊ1ΟΒ6Θ ποῦθ οἩ {ΠΒ 

Ῥββ58σο {8 {η]] απᾶ οκ ρ]1οἱἡ, 
ἐν πίστει κ.τ.λ. «πι Γαἶε]ν το]νέολι {6 ἵπι 
Οηἱεὲ ο. ὮΒσ ἴα Ιπβοτῆοη οἳ ἴ1θ 
Βτῆ]ο]θ (οοπαρ. οἩ. ᾗ, τν ο Τΐπα. ἡ, 18, 
1, 15: 81.) νο πποπιθη{ς οἱ ἐποπρ]λέ 
819 εσρτεββεᾶ, ἐπο Ἰαήέει οἳ υλἰσἸι ϱχ- 
Ῥ]βἴπβ απᾶ 6ΠΊΏβΊσΘΡ ἔἶιο ἔοσπιετ: «ἷπ 
Βᾷ6 (πίστι ΥΕ ἴχνθ {ουπᾶαίίοι, ιιΏ- 
ἰταίυτη, οἳ {16 παῤῥ.), εάφιε ἵω ΟἩΥ, 
468. οο]]οσα{ᾶ ; 6οο Ἐτί65. Έοτιι 11. 48) 
Το]. χ. Ῥ. 105. Τ19 ατέίο]θ ἵβ πού πἩ- 
ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΥ οπι{6εᾶ (681. 11. 26, Βρ]ι. 

ἆν τὸν Οοἱ. 1. 4) οἩ ἴῑο Ρτἰποῖρ]θ ϱχ- 

Ῥια]ποᾶ {π πιοῖθς ον ΕΡλς 1. 15. Οπ 

ἴπθ παθαπίηρ οἳ πίστις ἐν, οΟΠΠΡ. ποίθΒ 

οα οἩ. 1, τ6. 

14. Ταῦτα] ΄Τ]εδε ἐ]έπρε; πο 

ἰοίαπα ερἰδέο]απα; Ῥεηρ., Ὀαῦ πιοτθ 

Ρ1οΡ8ΡΙΨ “{πθβο {ογοροίπᾳ Ὀτίας ἄΐτεο- 

σπα, Ἠβταπι. Τ Βὲ Ῥαυ] Ἰαᾶ Ἠοτο 

βἀοριεᾶ {θ΄ ερἰβἰο]ατΥ αοτ]εί (όοταρ. 

ηοί6β οπ «αἴ. ν]. 11), ἴπο ]{ἱ6Υ τοίαυ- 

επος ποπ]ά Ώατε Ῥεεῦ πθασ1Υ ορτίβίη. 

Τ19 πςο οἱ ἴπθ Ῥτθβοπέ Ί6αγθΒ Τξ πιογθ 

ἄοτυδα], απᾶ Ῥἱά8 8 Ιοο]ς {ο {16 οοπ- 

ἰοχύ; 1] (οοπαρ. τεσ. 15) οθτίβπ]γ 
ΒΘΕΠΙΒ 6ο πας ταῦτα ὕο «Βαροτ]ογᾶ 
]ᾳα ἄθ Ἡρίδοοροσαπα Τήαουποχυπιᾳαθ 

οβ ος,’ οἵἩ, αρ. Ῥο]. Υπ. Οτι ἴμθ' 
ἨδθΒ οἱ γράφω απᾶ ἔγραψα, 5θθ Ἠ/ΙΠοΣ, 
γ. δ ᾳο. δ, Ῥ. 249. ἐλπίζων] 
ἐλμορίπᾳ, οἵ πποχθ ἀεβπΙ{Ιγ, !ἐ]λοιρ]ι΄ 
1 Ἰορε,) πο ρ8τῦ. ΠαγΊηρ 198 οοποθβείυσ᾽ 

2000; 696 Ώοπα]ᾶς, γ. 8 6σι. Ίο 

βοὐσδ] τΤ8ΒΒΟΠ οἳ Ἠ8 ντ]μπρ ἶ8 Ἱπιρ]ίθᾶ΄ 
1η {19 ξο]]ογήπῃ Υ6ΓΑ6, ἵνα εἰδῇς κ.τ.λ. 
τάχιον] ΄πογε φιίοβῖγ;᾿ ποῦ, οἩ 118 
οπε Βαπᾶ, ΄οοπαραΣ. βΏβο]ι 10600 ροβί- 

ἔαπι” (Βεσᾳ; τάχιστα, ΟοΥάγ), ΠΟΥ, ΟἩ 
116 οὔ]ιες, ψἩ πιατ]εᾷ 6ΟΙΩΡΑΣ. Σ9χ068, 
6βοοπος {πα ένο π]ό ποεᾶᾷ {16βο 11ι- 

Βἰπποῦίοῦβ΄ (Ππος, ἄγ.8 38. 4. Ῥ. σ]), 
Ὀυή ρτοβαῦ]σ πιῖἉ Α πιοτθ βρτεεεεά 

Ἐ 
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εἰδῇο πῶς δεῖ ἐν οἴκῳ Θεοῦ ἀναστρέφεσθαι, ἥτιρ εστιν 
- - - κά 

ἐκκλησία Θεοῦ ζῶντος, στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἆλη- 

ΟΟΙΑΡΑΥ. χ6{6τΘΏσΘ, “ΒΟΟΏΘΓ {παη ἴπθβο 

Ἰπβίταοβίοηβ ΡΣΘΕΙΡΡΟΕΘ,᾽ βοοποτ {βα 

1αποἱραίθ.᾿ ΒαοἩΏ οοπιραχα/άνθβ οίθα 

χΘ/{6Υ ἴο ἴπο βαρρτεββοᾶ {θε]ίηρβ οἱ ὧ1θ 
εαδ/σσὲ; οοπ1ρ. ΤΏθαπο, αἲ Ειδη]. ϱ.86 
(εᾶ, ἄα16), παιδίον, ἂν μὴ τάχιον φάγῃ, 
Κλάει. Τ19 τομᾶῖπρ ἐν τάχει (Τ,αο]νπα., 

ψηέα ΑΟΡΙ) βεθπ]5 ΟΠΙ7 ΑΠ εΣΡΙΩΠΕ- 

{91Υ ρἱοβΒ. 

15. βραδύνω] “1 εἰονῖά {ανν ; 
οπ]σ Ίετο απᾶ 5 Ῥεῦ. 11. ϱ. ὙΠεβείεχ 

(6Ἠποποῖ. Ῥ. 315) τεῖεις {18 {ο ἴ]θ 
ῬοββΙ{Η{γ οἳ {11ο Αροβί]θβ 1οἩΥΠΘΣ, 

Ῥαχ]αρᾳ {ο Οτεῖε (Ρ. 347), ΟΥ {ο βΟΠ1Θ 
Ῥἶαοσθ Ἠθ Ἰαᾶ ποῦ ἱπο]ιιᾶεᾶ ἴη Ἠϊ5 οτἱρῖ- 
ηθ] Ρ]αΠ. ΤΙΙ8 ὑβο1γ Ιπγοίτθβ ἴμο 
βαρροβίῖοπ {1Α{ ἐ1ο Ἠρ]βί]ο πας πτίί- 

ἔεα ἵπ ᾖπρ Ῥογίοᾶ ἠπο]αᾶθᾶ ἴπ {πθ 
Αοίβ,--πΏΙο Ἡοπεγεν (5686 ποίθΒ οἩ 
οἱ. 1, 3) ἆοθβ ποῦ Βθαπι ΡΓοβαβ]6. 
οἴκῳ Θεοῦ] .΄ἐ]ο Ίοιθε ο ἄοᾶ; οἴκῳ 

Ροΐηρ απατίΏτοτβ οἶέλες οπηρ {ο {πα 

Ῥτερ. (πας, γ. δ το. 2, Ῥ. 114) ο 

1ο απαχίητοαβ εη. π]Ιος {οἱ1ουβ; 
οοπιρ. ΜΙάἀ]είοα, ἄτ. Ατί, τῃ, 3. 6. 
Τηἱς6 βρρε]]αβῆοη, ἄθτίγεᾶ ἴτοπι ἴχο 

ΟΙά Τοβέ., πΊοτο 16 ἀθποῖθβ ργίπιατεῖ 
119 ἔοπιρ]ο (2 ΟἨτοῃ. Υ. 14, Επτβ γ. 16, 
αἰ., οοπιρ. Μα{1, αχί. 12) απᾶ βεοοπᾶ- 

ατἲϊψ ἴπε οογεπαπ-ρθορ]θ (ΝαποΌ. κ. 
7, Έοβεα νΙΠ. τ), ἴἹποβρ ΑΠιοπᾳ ποπ 

ἄοά βρεοῖα]]γ ἅποιί, 16 βιἠἰαΏΙγ α- 
ῬΗθᾶ 1Π ἴπο Ν.Τ. {ο ἴπο Οπιτοῇ,--- 

εἶίλετ τἰινθᾶ 48 {πο αρίτίνααΙ Ῥαἡ]ά1πρ 

τΏ]οἩ τθρίβ οπ ΟἨτ]6έ ἃ5 {119 6ΟΓΠΕΙ- 
Βίοπθ (ΒΡΗ. Ἡ, 29), ΟΣ 88 ἴπο ἰτπε 

Τεπαρ]θ 1Ώ πἨίος ΟἨτίβέ 156 ἐῑιο ἴτιαθ 

Ἠιρ]α Ῥε]θεῦ (ἨΠεδ. 1. 6, τ Ῥαί. 1ν. 
τ7); 5εθ Ἠττατᾶ, Πορφπια], 8 468, 

ΥοΙ. πτ. Ρ. 305. ἀναστρέ- 
φεσθαι] ΄υαί], Ίαυε (111) οοπυσβαἑίοπι 

ἐπ... Ἡ 18 ἀοαρμα] ππείἸου {Π]β γεχῦ 
18 {ο Ῥο ἴκθη (α) ὐβο]αίείγ, “Ἠον 
ΙΗΘΏ οπρ]ό {ο πα]]ς,᾽ Ῥεΐ]ο, Ἠπίλαν, 

αἱ. ος (0) βροοϊα]]γ, ψζ] 1ΘίοΥΘΊΟΘ {ο 

ππιοίἩγ, «Ἠοπ ὕλοα οπρΏΜοβί {ο πας) 

Απ, Ῥο Ἱ., αἰ. Ἠπίμες ἄτβθα 

αραίτιαί (ὁ) ια {α πλαῦ Ῥτοοθᾶος 

ΤΙπιοίἩγ Ἡθβπιο οὐίτθ οουσΒθ αβεὶρπεᾶ 

{ο Ἠΐπα, Όα{ τέλος {119 βαρετνὶρίοη ος 

19 ἵη ΟΊοΥΒ: 88 Ἠοπεγετ ἀναστρέφ. 1Β 

8 έτος πιρᾶία” π]ῖο] ἄοθβ ποῦ πιβΏῖς 

τηθτθ οτί θα, Ῥπό ταίηογ οοπᾶποῦ 

Απᾶ ἄθροτέπιαπέ ἵτι 168 πιοβῖ Ἰπο]αβίτθ 

τε[ατοηοθ (οοπιρ. ΕΡΗ. {. β, Ὑ1θτο 16 
οἸοβεῖσ {ο]]οπβ ἴπο Ἠεὐτα]βίῖο περιπα- 
τεῖν),---8 116 θσρ]οβ{το οἶβαβο ἦτι 

ἐστὶν κ.τ.λ. β6θπ18 παπά θᾶ {ο 1ΠπάρτθβΒ 

οἩ. Τ(πιοίἩγ {1ιθ ϱτθαίπθββ οἱ Ἠ1β οἶκο- 

νοµία,--- ιᾶ 35 {ο οκραηδῖον οἳ οἵκ, 

Θεοῦ ἔτοπι 1Ἠθ ερεοῖαϊ οἩατοὮ ο7εΣ 
ψλῖοὮ ΤάπιοίἩγ ρτθβῖᾶεᾶ {ο ἴ]ιθ σεπεγαῖ 

ἀᾷθα ο ιο απήτετβα] ΟΠπτοὮ 1πγο]νθβ 

πο τεα] ἀἱβιου]Υ (56ο 9 .), 16 6δεεπαβ 

Ῥθεί {ο αἄορί (0) απᾶ ἨἩππϊῇ ἆναστρ. ἴο 

Τιπαοίμγ: 5ο αἱ] Ταἶρ., ΟἸ8τοπη. 

ἤτις] υλίσ]ι ἐπᾶεσᾶ; ᾿ εκρ]απαἴουγ πδθ 
οἱ ἐῑπο Ἰπᾶςθί. τε]α{]το: οοπ1Ρ8Τθ πηοίθβ 

οη σα]. Ἱν. 24, π38το ἐ1ιθ ἀ9868 οἳ ὅστις 

416 οχρ]αἰπεᾶ οἱ Ἱοηρίὴ. 

ἐκκλησία Θεοῦ ζῶντος] ΄ἐ]ο Ολωγοῖι 
οἱ έιε Πζυΐπᾳ ἄοᾶ ;᾽ {α1οι ἀεβπαδοπ οἳ 

119 οἶκος Θεοῦ, οἩ {16 βἰάθ οἱ Τζ ἔπ- 

ἐευπαί απᾶ ερἰγτιαϊ ϱἶοτγ: ἵς π8β πο 

πηβ[ετίθ] {απο ('ορροπϊίατ {πο ία», 

Ῥεηρ,) οἳ ἴ8ἱ56 ἀθαᾶ ἀοἰμας, Ὀταί α 
Ἡγίηρ απά βρϊτιαθ] οοταπιπΏ]ζτ, αι Η1θ 

Βίτεαπα (56ο ΟΙ6]1. ο Μαέ]. αν]. τ8) 
οἳ Ῥοειευεις ἵπ 8η ετοτ.Ηνίηρ οᾖ. 

ἙἘκκλησία ΔΡΡΟΒΙΕ {ο Ἠατο ἐπο ἨΠιθαἸ- 

Ίπρε, αοοοτᾶἶπῃ {ο {πε οοηὐεσχέ απἆ ἰλο 

Ῥοϊηῦ οἳ νίεν ἴπ ψη]σ]ι 16 {5 τορατάφάἀ. 
Οµπ ἴμο οπο Παιιᾶ, 1η αοοοτάαποῬ πλ 

189 αἰπιρ]ο εἰγχπο]ορίοβ] 5θηβε(Αοἰβχὶχ. 
390), 18 ἁρποίθι ϱ, Οτίδαπ οοπρτερᾶ- 

Ποπ (τῶν πιστῶν τὸν σύλλογον, Τηθοᾶ.- 
ΜΟΡΒ.), πΙἩ 8. ]οοα] χαίθτεποθ οἳ 
Ετεβίετ ΟΥ 1658 απιρΗἡιιᾶς; 566 εσΣ. ἵπ 
Έθβάβοῦ, 6γεεᾶ, Αχὸ. 1χ. Το]. 1. Ῥ. 3907 

(ο. Ῥατίοπ): οἩ {πθ οὔλες, ῇ {πγοῖτος 
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θεία. καὶ ὁμολογουμένως µέγα ἐστὶν τὸ τῆς εὐσεβείας 16 

16. ὃς] Βο Τήεσ.ν ασ]. Τγερεῖῖος, Αἷγ., Ἠογᾶς., απιᾶ αβρΡΥ. ἔῑπο πια] οχἰζγ 
οἳ πιοᾷθγη οχ01ρ08. θΘεὸς (Έεο.) ἵδ πἀορίαοᾶ Ὦγ ΜΗ, Μαμ]., δε]οῖᾳ, ΒΟΠ1Θ ΟΠ] - 

ΧΠΘΩΊΑΊΟΣΑ, 16Ο, Μαοῖς, ῬπχίοἨ, Ἐοἵ]6, αἰ., απᾶ, 16 οαρ]ιΐ ποῦ {ο Ὀο ϱαρργορβεᾶ, 

βοπιο οἳ οἩτ Ὦοβὲ Ἐπρ]ῃῖςἩ ἀνίπορ, Ῥα]1, ἨΓαἴοτ]απᾶ (οἱ. στ, . 128). Τ19 βαΐο 
οἳ ετἰᾶθηοο 19 Ὀτίοβγ α5 ἔο]]οινς. (1) “Ος ἴἵρ τομά πὶίἩι Αἱ Ππᾶἰερωαδίη : βέΐοιν 
πη]Ώπ{θ Ῥεσβοπβ] Ἰπβρθοβίοπ; 568 ποίθ, Ῥ. τοφ] Οἱ [ΤήβοἩ. Ργοῖ. 6ο. Ερλ. 8 7, 
Ρ. 39] Εδὲ (566 Ῥε]οπ); τ7. 75. τδτ; ΒΤ.-ΡΗΗ., ΟοΡύ., Β4Η., οἱἩ. ; 81βο (6ς 
οἱ ὁ) Θσ5., Αν. (Πρι), 008. Ασπιις ΟΥτ., Τηεοᾶ.-ΜοβΒ., 
ἨδίοἨ. ἐπ Ἠθαῖαπι Η1, τι. (2) ὃ ψὶδι Ῥ.; 

811 Τατ 4, (3) θεός πα ΡΟΕΤΙ; πεαχ]γ αἳϊ Ίηββ.; Αταῦ, (Ῥο]σβί.), 
Β]αν.; ΡΙᾶ., 017, (2 5εθ Ἱπερε]]θι, ϱ. 227 "Ἠοο). Τηροᾶ., αμα]. Ὅαπιββο., 

ἘρίρΗ., οίας., 

ΟἸατοπα,, Ταΐδ.; πθατ]γ΄ 

1ηο τηθΏη]ηρ απᾶ αἀαρία οι οἳ Όπρ 
Ἰπ {πρ Ο. Τ., απᾶ ἀθποῖθἈ ἴπο Νοπ- 

Οοτεπαπέ ρεορίο οἱ ἄοᾶ, πίδᾳ αρἰχιίαα] 

χοῖθγεποθ {ο ἐλΠαὶτ ϱπογρτηθη{α] απίΟἨ. 

ἵπ ΟἨτῖςί απᾶ οοπιπηπηίοη ψΙζ οηθ 

Ἀποίῃος; 590 6βΡ. Ὦρ. ΤΑ7ἱοτ, Ώ{βειια- 

δἶνε, Ῥατῦ Ἱτ. 1. 1, Ἐθτατά, Ώοσπιαδής, 

8 467, Το]. 1, Ρ. 302, πᾶ {1ο τατίοβ 

ἃδαρος οἴθοᾶ Ὁσ Βπ1οορς, Τλεβδαιυή. Β. Τ. 

Το]. 1. Ῥ. 1ο49 84. στῦλος κ.τ.λ.] 
εφἠίατ απ Ῥαφίς ο) ἐλιε ἐγμέ];᾽ πο ἓν 

διὰ δνοῖν (-- 'Βττα]γ-ρτοιπάρᾶ,' Βεηρ., 

Ῥε116), Όαξ α οἨπιαοβίο βρΏροβίΠοη {ο 

ἐκκλ. Θεοῦ ζώντος,- -ἀθβπίηρ, σα Ἱπ- 

ἀϊτεοῦ αἱ]αβίοι ἴο παβοεηῦ απᾶ ἆθ- 
τεἱορίπῃ Ἠθτθβίθβ (5 οἩ. ἵπ. 1 βα.), 
ο τὰς ποίθ, ο/ᾷσθ, απᾶ γοοαβοα οἱ 

{πο ΟΠυτοὰ; στῦλον αὐτὴν καὶ ἑδραίω- 

µα ἐκάλεσεν, ὡς ἂν ἐν αὐτῇ τῇς ἀλη- 

θείας τὴν σύστασιν ἐχούσης, ΤΒΘΟἄοΟΣΙΒ. 

Ὦ/ουθ {1ιετθ Ώο ΟΠάτοΝ, ἔΊιετο που] Ὦθ 

Ίο πήέηθββ, πο βυατάίαη οἱ 6ΠίΥ6Β, 

πο Ὠββίβ, ποϊμίηρ ΨΊθτθοη ἀοἰκποῦ- 

Ἰοᾶσοᾶ ἰχα{Ἡ οου]ᾶ τεβῖ. ΟΠαγεοείοπι 
πᾶάορῦς {πο τἰρΏῦ οοπποχίοη, Ῥαέ 1Π- 
τοτίβ {19 ἰαθεπιεηέ, ἡ γὰρ ἀλήθ. ἐστι 

τῆς ἐκκλ. καὶ στῦλος καὶ ἑδρ., πηβεῖηρ 
ΑΡΡ7. ει οὈνίοις ἀἰβποίίοη Ῥείπθεπ 
ἐαῖι πι {ο αὐθίτασέ, Επᾶ ἱταίἩ, ιθ 

βανίτρ ἐταδ]μ οἳ ἔλο ἄοβρε], 85 γευεα]εᾶ 

ἐο απᾶ αοἰκποπ]εᾶρεά Ὦγ παθη; οοπιρ. 

Ταγ]ου, Ρεειαθίνθ, Ῥαχΐ τ. 1. 1. ᾷ. 

Βασ]: 6θεπας {ο Ῥο ἴμθ οΏΙΥ πλίατβ] οοἩ- 

Εἰτποβίοι οἳ {1πθ οβ15θ, -Α. οἶοβε 6οἩ- 

πθσῖοη 1υέἐ]ν τυ]ιαξ }οἼῖοιυς (καὶ ὁμολ.), 
36 Ἐας Όθεπ θἀγοσαθεᾶ Όγ Ερίβοορίας 

πεί. Τ]ιροῖ. τν. τ. 8, Το. τ. Ρ. 241) 

απᾶ οὔἩθχς (16 18 {ο ο ἐατοᾶ πιαῖπΙγ 

ἔτοτη Ῥο]επι]οα] ΕΑΒΟΠΒ), 16 αῑκο αὉ- 

ταρί (έπειτα Ῥοΐπρ πο οοπηθοίηρ ΡΗΙ- 

Ἡο]οβ), Π]ορίσα] (α, εἴτοης βαὈβίαπι τα] 

Ῥεΐηςρ απ]θεᾶ σα α πεα]ς αἄ]εομῖναΙ 

Ῥτθάϊοβ{Ιοπ), απᾶ Πιορε]εεεΙγ ατα Ποία]: 

566 ῬοΜείίε ὑπ ου. 1ἱ πιαγ Ῥο αἀᾶεᾶ 
{αῦ στῦλος Επᾶ ἑδραίωμα (ἅπαξ λεγόμ.; 

6ΟΠ1Ρ. θεµέλιος, 2 Τΐπα, Ἡ, 1ο) ἆο ποῦ 

3ΡΡΥ. ἱηποῖτε απ τοπ] ἑθοθατα] αἩΠι- 

81ΟΥ {ο Ἠθαίλθη {επιρ]ες, ὧο.(Ώεγ]πᾳ, 
Οὔ9. Ατί, 66, ο]. τ. Ρ. 217), Όπί ατθ 
οπ]σ βἰπαρ]θ πιοίαρ]οσ]σ8] οκρτθββῖοης 

οἱ {1 εἑαὈί]έῃ αππᾶ ΡΕΤΠΙαΠΕΠΛΟΕ οἳ ἴπθ 

βαρροτέ: βεθ {ης οορῖοτβ Παβία βοπβ 

οἳ Ελῖς Ῥβββαρο ἵπ Βπΐσας, Τ]οβαι. 

γοἱ. ττ. Ῥ. τοή2---ιούό. 

16. καὶ ὁμολογουμένως µέγα κ.τ.λ.] 
ἑαπάσοπ/Γεεεεᾶϊψ, οἵ ὑπαικριωαῦίψ, σγεαί 

4.8. ἄεερ, ἨΡΗ. ν. 32) τ6 ἔ]ιε πβίεγ}, 

ο.) 95 Δι]. [πετθ τααρ- 

στη] ο 6πθπιο ρα, οἳ {1ιοβθ ἴο 

ψΊοτη {8 µυστ. ἵβ τεΥθβ]οᾶ) οπῖ παῖοε, 
βαηΏ58 πιθη{ῇς 1πθβύ ἄθ εἂ τε ροΐθβί οοι- 

ἐτοτετείῶπῃ Π1ΟΥΕΙΘ,᾽ ΑΙίπιβΏἨ, ἠεἷοῦ, 

1ο, Το]. 1. Ῥ. 268. Τ]θ καὶ 15 ποῦ 
Αἰπαρ]γ οοραἱατο, Ὀαΐ ἨοϊρηΏίσπς ὅ]1α 
στο οἳ ιο ρτθᾶἸσββίοη, “788, 60Π- 

{6ββοᾶΙΥ ρτοαῦ,) .; οοπιρ. Ἠατίσαρ, 
Ραγἰ]ο, καί 5. 4 Το]. 1. Ῥ. 148. 
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µυστήριον,. ὃς ἐφανερώθη ἐν σαρκἰ,. ἐδικαιώθή ἐν πνεύ- 

ΤἩρορΙ.., ἀβοππη.,--Ἴρπαί, Ἠρῆ, το (Όαὐ τετ ἄοασίία]). Α Ἱαπᾶ οἳ ο τ2ἱἩ 
οοπέ, 188 Ῥγοβχθᾶ θε {ο ος ἴλο τοδᾶίτηρ οἳ δὲ; 566 Τή5οἳ, ο. πια]. Ῥ]δΐε αντ, ΟΥ 
Βοτϊν. οἰϊαξίοπ οἱ δὲ, {8οβίτη, (12). Οµ τεν]οπΊηᾳ ἐλ]8 οσἰᾶεπος, 85 ποῦ 
οπ]γ {ο πιοβί ἱηροτίαπῇ Ὁποία] ΜΒΑΒ., Ὀαῦ αἲὶ ἴ1ε Ὑν. οἷᾶος ἴλατ ο τ] 
ορπέσΥ αὖθ ἀἰβήποί]γ ἵπ ἔβγοιχ οἳ α Τεἰαξίυε,---88 ὃ βθεπιΏ οπ]γ  Τιαπῖσίπς 
τατ]α[ίον οἱ ὅς,---απᾶ 188417, 88 ὃς 18 ἴπθ πιοτθ ἀΠΙου]{, ἔποαρ] τοβ]] ἔλθ πιοτθ 
Ἰπ{ο]Ηρίρ]ο τοπᾶῖπρ (ἨοίπδαἨ, Φο]γέ[ιὸ. ο]. 1. Ῥ. 143), Απᾶ 0Ἡ 616Υ7 ΤΘΩΒΟΩ 
πιο Ἠχο]γ ἰο Ώαγο Ῥθεπ οἹλαπροᾶ πο Θεὸς (Μαορᾶοπίτς {8 αοἰπα]]γ ββ]ᾶ {ο 
ΈΏατο Ῥ6θη οχΡο]]θᾶ {ον πια]κίπᾳ ἐμθ «Ώαηρε, Τήδες Ῥίαο. Βτευ. ο8Ρ. 19) ἔπατ υἷοε 

γετεᾶ, πο ππλιθεἰίαἴπρ]γ ἀεοῖᾶρ 1π ἔαγοισ οἳ ὅς, Έοτ {ατίθγ {π{ογτηββίοη ΟἩ 

Ενα ϱαΏ]θοί, 5θο τίθεῦασἩ, Φηπιῦ. Ον, Ὑοἱ. 1. Ρ. δ---δ4, Ἱτερεϊεβ, Ργἰπίεᾶ 

Τεσί οἱ Ν. Τ. Ρ. 227, ὈανΙᾶβοι, Βέδ. Ογἱέείσπι, οἳ. 66, Ρ. 818. 

Βατοτα] εχς. οἱ α βἰπαῖ]ας 96 Οἱ ὁμολ. 

816 οἶμοᾶ Ὦγ ἸΓεϊβίείη απᾶ Ῥαρ]οί πι 

ἶοο.; αᾶᾶ 1056ΡΗ. Απ. 1. 19. 2, ἦν δὲ 

τοιοῦτος ὁμολογ., ἴδ. αι. ϱ. 6, ὁμολογ. 

"Ἡβραίων ἄριστος; 389 8ἶδο Βιίσος, 
1 εδαυτ. Ὑοἱ. 11. Ῥ. 479, θτιᾶ ΑΙΜΠΑΠΗ, 

Ίοο. αἶξ., π]ιετο ἴπθγο 18 8, ἀἰδοιιβείοι ος 

ΒΟΠ1Θ χηθτ]6 οἩ ο πΏο]θ Υετβο. 

τὸ τῆς εὐσεβεας μυστήριον] !' {λε 
Ίη/εἰεγι! οἱ σοᾶϊίπαρε ;᾽ “1ρβα ἀοοἰτῖπα, 

αᾱ παπα οπιπῖβ Ρἰείαβ βἶνο τοἩρίο 

ΟµτβΙαπα, τοοτεπᾶς θβῦ,’ ΤΗ πλάτη, 

ΒΥΠΟΠ 1, Ῥ. 1471 58 ποῖθς 01 Τ6Γ. ϱ, 

ψηοτθ ἴἨθ Ρο. ἶ5 πγοβρα{εᾶ, 
ὃς ἐφανερώθη κ.τ.λ.] ΄ ωᾗο υας πιαπῖ- 
/εεἰεᾶ ἕπ ἐλε Πεο]. Τρ οοπβἰχαοξίοη 
ομπποῦ ο οἶποι βαὐςποἰοτ]γ ος 

βτατηταθ{]οβ]]γ οκρ]α]πθᾶ Ἰπ]6ββ πθ 
Άβτορ ἴο αΡἱᾶθ:ΏΥ ἴλο Ρἰαίη απᾶ Ῥτο- 
Ῥθς ππθβηίηᾳ οἱ {λθ το]αήτο. Τηις 

ἴποτ ὃς 16 ποῦ οπιρλα(ῖο, 'Ἠθ σ]ο) 
(Ὑτορε]]εε, Ῥγ. Γεαί, Ῥ. ο] 8), ΏΟΥ «ἶπΠ- 

οἰπάῖπρ π 1ΐβε]έ Ῥοῖμ ἴε ἄεπιοι- 
βἰγαζίτο απᾶτε]θίίνο” (Ῥανίάᾶβος, Β{δ]. 
Οἱ, ϱ. 846,--8 τοι ἀοαρίέα] 45βθι- 

Ποπ; οοπαρ. Ώα7, Γοοίγ. ο) έλε Βεϊαίέυς, 

8 τι Ῥ. 3) 86ο, 61. Ῥ. 08),--ΏΟΥ 89βο- 

Ἰαΐς, / οσο ϱρὺ αἱ ̓  (Μαὐζ]θς : Ζοῖνα 
Ἱ 46, 1. 348, Ῥοπη. Ἡϊ, 23, 1 Όος. ῖῖ, 
37. 1 ΦοἩη Ἱ. 3, 81θ ἱχτο]θυβηῦ, Ὀθίπρ 
οπ] ϱεχχ. οἳ Απ οἱΠρβς οἳ {πο 

ἀθπιοηβίγ,),---Ποῦ, ὮΥ α ' οοπβἰχιοξίο 

δᾶ ΒοπΒΙΙΠΗ,᾽ {19 τθἱαᾖΙΥθ {ο µυστήριον, 

Ο1β]ι, (Οοἱ. Ἰ. α6, 27 ἵΒ πο Ρ8ΣΑ]]ε], 

Ῥεῖπρ ΟΠΙΥ 8 ΟΟΠΙΠΙΟΠ 6386 ΟΙ Β{4χβο- 

φοπ, που, γ. 8 24. 3, Ῥ. 1Φ0),--- 

υας 18 να τε] πο ο 8ω οπαεᾶ 

ἴποιρὴ εβθΙ]Υ τεοορπ]εθᾶ απθεοεᾶεπέ, 
νϊα. ΟἨτὶεζ; ϱο ο ἸΠεΐίο, απᾶ ΡΡ7. 
ΑΗ. (πΊ1οβθ ποίθ Ἱοπετοεχ ἵθ πο Ῥος- 
{θοῦ]γ οἸθβχ). Το τεῖετ 1ΐ {ο ἔ]λθ Ρτ6- 
ορᾶῖπρ Θεοῦ (ὙΓοχᾶρν., ἵπίοτοτ 811) 
βθεπι τεσγ {οτοθᾶ, εβρθοϊα]]γ α1ἴοτ ἐ1ϊθ 
Ἰπέθιγοη/ίοα οἳ πο επιρ]λαΏο ποτᾶβ 

στῦλος κ.τ.λ. 19 ΤΠ1βΥ Ὦο τεπιβτκοᾶ 

ἴαί 11ο τ]ηἐ]πιίσαὶ α5 γε] α5 Απῖϊ- 

ἐποίίοα] οἹιαχαοίεχ οἳ ἴ]ιο οἶαιςες (56 
ἴπο πού Ἱπαρτοῦαβίθ ΒττἍηρεπαοηῦ. ἵπ 
Μπο], απᾶ οοπιρ. ποίθβ ἔο Τταπεῖ.), 
Απᾶ {πο Ίποππι εχ]βίεποῬ οἱ 816] οΟΤή- 
Ῥοβίοπϐ (ΏΡΗ. ν. το; «οπιρατθ Βπ1], 
ΣΤ. Νίο, τ, 3. 1), τοπᾶσι 16 ποί ὮΥ 
ΑΠΣ ππθβΏς ἱηωρτοραῦ]ο ἐπαῦ ἐλ1ς ποτᾶς 
816 (ποϊθᾶ {χοπ 80116 Ὑοὶ] ποπ 
Ίήπιπ, ΟΥ ΡοββΙὈ]σ ἔχοπα 5ΟΠ1 Γβπϊ]ατ 
60 οδδίοπι οἳ Γαἶέ]ι ; οοταΡρ. Ἠπος, ά, 

δ 6ᾳ. 3, Ρ. 5109, απᾶ 8996 Ἑαπιρασ]ι, 

Απιλοϊοσίε, οἱ, 1. ϱ. 33. ππετε ΒΡΙ. 
γ. 14 ἵδ αἱδο αβοτῖρθᾶ ἴο {ο Β8ΠΙΘ 
ΒΟΠΤΟΘ } 80 88ο Ἠπί]. απά Ὑ1δβίηρεν. 
ἐφανερώθη] ΄ ας πιαπ{}ερὲεᾷ ;᾽ οοπιῤ. 

1 6ομη Ἱ, ο, ἡ ζωὴ ἐφανερώθη; ἡΠ. ς, 
ἐκεῖνος ἐφανερώθη. Ἰπ ἴλιο ποτὰ Ιϊβοὶξ, 
«5 Ἠτίλθς ππθ]] βαρρεδίβ, ἴποιο ἶβ α 

Ροπετία] τραπιρηῖ 10Σ {ιο Ρτο-ρσϊεῦ- 
θποθ οἳ ΟΗτ]ς6. 

ἐδικαιώθη ἐν πνεύµατε] ΄ταε )οβεά 
(588 εἶηον η {ο Ῥθ, ογ]ηοεᾶ ἴο Ρο {1β4, 
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µατι, ὤφθη ἀγγέλοις, ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν, ἐπιστεύθη ἐν 
κόσµῳ, ἀνελήμφθη ἐν δόξη. 

ΜΑΙ, χὶ. το, Τ]εο γῖ, 35) ὅτι ρίνε’ 
(ἵπ ἐς Ηἱρίος 6ρπετοθ οἳ Ἠίς ἀῑνίπθ 
149). Τ]ετο 18 βοπιθ ΗΜέ]θ ἄἰββου]ίΥ 
η ἐλοςο ποτᾶς, δβρεοίβ]1Σ 1η πνεύµατι. 
Τ19 πιεαπῖτπρ Ἡοπθτοχ βθοπας βχοᾶ ὮΥ 
ἄιο απἠἰ(ηθεῖᾳ σαρκί, οβρεοϊα1]ν πλθα 

οοπιρατθᾶ πι(Ἡ οἶλον ῬαᾶδβΑσες ἵπ 

σλἩῖο] ὁ11θ Ἠήρ]ιοτ απιᾶ Ίοττοτ εἰάρς οἳ 
{λαέ παίατο π]λοἃ οασ Τιοτᾶ πας 

Ρ]εββθᾶ {ο 4βθιπ]ο ατο αἰπηή]ατ]Υ ραΐ {πι 
οοπίταβύ, Τ18 πνεῦμα οἳ ΟΠτῖςί ἵρ πα 

Ἠετο ]ιο Ἠοῖγ Βρίτίέ (οοπ1Ρ. ῬΘΑΣΒΟΠ, 

6τεεᾶ, ο]. τ. Ῥ. 162), ΠΟχ ἡ θεία δύνα- 

μις, Οοταγ (οοπαρ. ΟἨ17Α., απᾶ 569 
Βαΐοςχ, 11ε9. Ὑοἱ. ατ. Ῥ. 777), Ὀαΐ ἴἶνθ 

Πέφ]εγ ρηποίρ]ε ο) ερἠέιιαί ἴέ[ε(Βοπα- 
Ῥεσί, «πεεο]. ἄν δεεῖε, ἃ 48, Ὑοἱ. 11. 

Ῥ. 408), πλίοὰ Ίαβ ποῦ Ιἰδε]ξ ἴπο Ρή- 

τιηιογ (ὙΠεβίηρ.; ἰπίη που]ά Ῥο απ 
:Αρο]πασῖατ βββθγθῖοη), Ῥα{ δερεοῖα]]γ 

Άπά ἸπθπιαζεΙγ απέθεᾷ (αοῦ Ῥ]επᾶρθᾶ) 
«8ηᾶ αβεοοϊαἰθᾶ σαι 15. Τη ἐ1]ς ἨϊρΏοτ 
ρίτιέαα] παίατο, 1π α1]. Τζ πιαπ{οβίῃ- 

σης, π]θίίιθυ 1 Ἠ{β γγοχᾶςαπᾶ ποτ], 

ος {π ἐ1ρ επεηίς οἳ Ἠ[ς 146, Ἡε παβ 

ΒΏΟΥΗ {ο Ρο {πε ΑΙ1-ΠοΙγ, απᾶ ἴῑπε ΛΠ- 
αἰρλίθοι, 76Η, ' πιαπ/[θεἰθᾶ πίπροπος 

{ο Ὦθ {πο 8ου οἳ ο, Ῥοτα. Ἱ. 4, 

οοἵπ ᾖ. 147 ΟΟΙΙΡ8ΙΘ 1 Ῥοῦ, Ηϊ, 18 

(ποῦ Άεο.), 8πᾶ ΜΙάᾶ]είοα, ἐπ Ἴοο., Ῥ. 
439, Ῥπί 68Ρ. ἴλο οκοε]]επί ποίθ οἳ 

Μεγετ οπ Έοπι. 1.ο. 1196 βββετβῖοι οἳ 
ΒΟΙ1Θ οοΠΙΥΙΘΩΙΒ{ΟΣ5, {ἐπαῦ ἴπο ἔεσω 

σὰρξ Ἱπο]αᾶςα ἐο «Ῥοᾶγ, βοα], απά 

αργόὲ’ οἳ ΟἨτῖκέ, ἵᾳ ποῦ τοοοποΙ]θδβ]θ 
ψηἑΏ 11ο ρτποῖρ]θς οἱ Ρἱ0]1σα] ρβ7οἳο- 
19Ρ7; 1119 σὰρξ 1π7 ΡΘΥΊΒΡΒ ΒΟΏιΘΡΙΤΙθ8 

ἱπο]ιᾶς {πο ψυχή, Ὀπῦ πουεη, ἵπ ΒΙΟ] 

Ώαββασθβ οἳ οὑτίοαβ απᾖζἈθβίβ, ἴπθ 

πγνεῦμα 38 πε]]; 5ο Ιιᾶοκο, οι εΓοἷπι Ἱ. 

14. Τ1ο εἰπᾶεπί οἱ Βύ Ῥατ]”Β 
Έρρ. οβηποῦ Ὦθ {οο 6ΑΣΠΕΒΗΙΣ τεοοπι- 
πιθηᾶθᾶ {ο 8οΠιῖχθ ΒΟΙΠΘ ταά πιεη{β 

οἳ α πιοβί ἱπαροχίηπύό Ῥαῦ πορ]εοίεᾷ 

ππρ]οοί---ῬρΗσβ] ῬβΥομο]οργ. «Μας 

Ππιογτηββίοη οἳ α Ρθποτα] Κῑπᾶ γη] νο 
Γουπᾶ {η Βολαδετέ, ἄεεσᾗ. ἄεγ 5εεῖε (ο. 
3), Απᾶ οἳ 8 ΠΟΙΘ βρεοίΒο ηβίατο ἴπ 

Ῥεοῖς, Β{δί. δεεἰεπ]εῖηε (α βπωβ]] θέ 
εχοθ]]επύ ἐτεαίςθ), Ὦε]ιίπβοἩ, Βἰδ]. 

Ῥογολοῖ., Επᾶ Οἱπβπβοῦα, ΟΡριβουία, 

Ατύι 6, ὤφθη ἀγγέλοις] 
“Ποαδ] εεεπι οἳ απρεῖε,' Ααἲα., 6-6. '8Ρ- 
Ῥεατεά απίο, β]οπθά Ἠϊπιβε]ξ απίο, 

Απρε]ς. Ῥοΐπ {πρ πςξο οἱ ὀφθῆναι 

(οοδυστῖπρ 23 ἴχηθι ἰη ἴπο Ν.Τ., απᾶ 
ἨΘ8ΣΙ7 αἶπασβ πἰζα τ6ξ, {ο ἐπο εε[/- 
επ] δείοπ, οἳ ἐπθ εαΏ]εοί), Απᾶ ἐῑπο 1π- 
τατίαρ]θ παθαηίηᾳ οἱ ἄγγελοι ἵπ ἴλθ 
Ν.Τ. (πο “ΑΡροβί1θ,’ Τιθο, οί], δ]., 

ραῦ “Απσε]β), ρτου]αᾶο ΑΠΥ οἴλες 

Ίταηβ]αβοἩ. Τ16 Ῥτθσίβθ εροσἩ Τ6{ΕΓ- 
χοᾷ {ο οαπποῦ Ὦοποτες Ῥο ἀθβπθᾶ 
ψηζα ορχἰαἰπζγ. Τ19 ρτοαρῖπρ οἳ {ιο 

ΟΙ8ΊΒΕΒ (966 ποίες {ο Τγαπεῖ.), βοοοσᾶ- 
ἵπς {ο πλη]ο] 11ο Ἠχβῦ ὕγο ἵη Θ86Ο]ι 
ἀἰνΙβίοη αΏΡ6ΑΥ {ο Ῥοίπῖ {ο ἐατὶλῖψ 

16]8419ΠΑ,  ἠπ]τᾶ {ο ησαυοπίψ, ΒΘΘΙΩΒ 

{9 τοπᾶας 16 τετ Ῥτοβαβ]θ {μαῦ {πο 

Ρεπετα] πιαπ{οβίαξίοα οἳ ΟἨγίβ6 ἴο 

Απρε]ς {μτοιρᾗ Ἠία ποβτηβίΙοῦ, ---- 

ποῖ, ΙΥΕΙΡΒΕΙΣ, ἴπο βρθοἴᾷο ΑΡΡΕΒΓΘΠΟΘΕ 
οἳ ἴποπι ἄπτίηςσ 6οπιθ ΒΟΘΠΘΒ οἳ Ἠίβ 

εατέΒ]γ {9 (ΤΊΘοΟΡΗ., οοπαρ. ΑΙ), που 
ΒΩΣ (β5απιεᾶ) βρθοϊΠο ππαπΙ{ερίαζῖοα 
ἵη Ώθαπευ (0ο Ἡγ,),---ἶδ ἨἈθτο αΙιᾶθᾶ 
1ο: Βθθ 68Ρ. ΟἨ178., ὤφθη ἀγγέλοις" 

ὥστε καὶ ἄγγελοι μεθ’ ἡμῶν εἶδον τὸν 
υἱὸν τοῦ Θεοῦ πρότερον οὐχ ὁρῶντες; 
ΒΟ 4ἶδο Τηθοᾶ., τὴν γὰρ ἀἁόρατον τῆς 
θεύτητος φύσιν οὐδὲ ἐκεῖνοι ἑώρων, σαρ- 

Κωθέντα δὲ ἐθεάσαντο. Ἡβτηπιοπᾶ 1π- 

ο]αᾶθβ 8ἱ5ο ευἰζ 8προ]θ; 8 18 Ῥοβ- 

51916, Ῥαῦ ἐ1ο ο Ιέπθεῖίς οἱ οαπβθβ 
βθθπι8 ορροβεᾶ ἴο {6, 
ἐπιστεύθη] ΄τυαο ὑε[ίευεᾷ οπ;) πο! Π- 
ἄθπι αἴθὶ, {θοῖζ, Ἠαρλο], Ὀαύ  Πᾶθρ ΠΗὰ 

λαὈίζα ος, Βεζα; οοἵΏΡ. 2 ΤΗΕΒΒ. Ἱ. 

1ο, απᾶ 5θθ Ἠ1η6Υ, τ. β 30. 1, Ῥ. 233. 

ἀνελήμφθη ἐν δόξῃ] ΄1ωαθ τεοείυεώ 1ρ 
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1Υ. 
ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσονταί τινες τῆς 

, / 

πίστεως, προσέχοντες πνεύμασιν πλανοις 

ἐπ Ίο): ἐν Ἡετο Ῥεῖπρ βοᾶ, ποῦ 

ΒίΤΩΡΙΥ {ος εἶς (Ώοβ6ππη,), Ώου ιο 

δόξῃ 85 αἩ θᾳπήνα]οπέ οἱ ἐνδόξως (οοπαΡ. 

Ἡαπιπα)), δα 1π 4, βοτῦ οἱ 'ριβρήαΏΒ 
βΕΏΡΙ8,᾽ 5ο, εἷς δόξαν καὶ ἐστὶν ἐν δόξῃ 

(Τα81, Ἠπαίιοι); 66ο Ὢπεχ, (γ. 8 Ρο. 

4, Ῥ. 367 Βα., απᾶ οοπαρ. Ἐ]οπᾶ{, Τ,60. 

5ορ]οοῖ. Ὑο]. 1. Ῥ. 508. Τ1θ ετεηῦ 

Ίοτο χο[ειτθᾶ {ο 18 βἰπαρ]γ απᾶ ρ]αῖπ]σ 

{πθ Πηβίοτίοα] αβοεηὺ οἳ ΟἨπῖεύ 1πίο 
Ίθανεπ. Νο ψοτᾶβ οιΏ ο πιοτθ ἄἷδ- 

Ώποῦ; 6ΟΠΙρ8ΤΘ ἀγελήμφθη, Μαχ]ς στ. 
10, Αοΐς 1. 3, 11 (ρ81ύ.), 23: Βηᾶ ἀνε- 
Φέρετο εἰς τὸν οὐρανόν, Ώμ]κθ χχῖτ. 61 
(8εο., 1ιαοἨπι.). Έον 8 ϱοοᾷ ΒΕΤΠΊΟΠ 

οἩ ἴπο γ]Ίο]θ γ6γβθ 5606 ΒΑΠἄΘΙΒΟΗ, 

δετπι. κ. (ᾶ Απ].), Ῥ. 479 βα. (Τιοπᾶ. 
1689), απᾶ {ον ἀεγοβίοπαί οοπιπηθα{ς οἳ 

1ο Ἠήσ]θρί Εἰχαίπ, ἙΡ. Ἠαί], ἄτεαί 

Πψοίοτν ο ἀοᾶϊίπεβε, Ὑοἱ. στ11. Ῥ. 439 
(Οσ{οτᾶ, 1837). 

Οπαρτης 17. 1. Τὸ δὲ Π]νεῦμα] 
εΒιέ έπε (Ποἳῃ) ρὶγίε;) οοηΐταβί {ο 
{1ο ξοτθροίπρ ἴπ {Πο ρτεβαηί απ Ίπ {11 

Σαζυτε,---Ἡθ ρατµο]ε δὲ Ώθχθ {πᾶΙσαίηρ 

πο {ταΠΒΙΟἨ ἴο α που βαρ]θοῦ (Απ{Ἡ., 
Οοπσὺ.; οοπαρ. ποΐθς οπ ἄαἲ. 1. 8), 
Ῥαῦ τοἰαἰπίηρ 19 πβαα] απ ζπείοα] 
ἔρχοθ; :ᾳτθαῦ Ιπᾶεθᾶ 35 16 119 παγβἴειΥ 
οἱ ϱοᾶ11πθββ, ἴπο Ἠο]σ Βρίτι{ Ώας οἡἡ1ῖ 

ἄθο]ατεᾶ ἐῑιαί ἴμετο ΒΊια]1 ο ἄἸθρο]ιαί 
ππᾶᾷ αΡΟΒΙΒΒΥ:᾽ μὴ θαυμάσης, ΟΠ178. 

ῥητῶς] “ἀῑειίποιι,᾽ “εαρτεθεῖγ᾽ (Φανε- 
ρῶς, σαφώς, ὁμολογουμένως, ὡς μὴ ἆμ- 

φιβάλλειν, ΟἨΤΥΒ.; ποπ οΏβοατο Βαζ 1η- 
το]αῖς, α{ Τετ ]οᾳαἱ βο]επί ρχορ]ιθῦςβ,᾽ 

σας Ηπῖαπ1), ποῦ ου] πιο ΡγορΠθοίθβ 

οἱ οἳσ Τιοχᾶ, ΜαΜίΠ. κχῖτν. 11, Β1., θπᾶ 

Ὠιθ Ριθά{οΒίοΏΒ, πἩθίμου οἱ ἐιθ Αρο- 

Βέ168 (οοπηΡ. τ {οἴη 11, 18, 2 Ῥοῦ. Π1. 3, 

παᾷοθ 8) οὐ οἳ {πθ Ῥχορ]ιθίϐ 1η {ημθ 

νατίουβ ΟἨχΙβήαη οἩτολιθς (Νοβπᾶος, 

Τὸ δὲ Ἠνεῦμα ῥητῶς λέγει ὅτι ἐν 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α. 

Τπ ἴμο Ἰαμεγ πιεν 
1Π6Π. βΠ8Ι] 11. ΑΑΥ 
Άοπα με [01, απά 
ΕΠΙ] εβο]. Ῥτίπο]ρίες 
οἳ αΏβίποπορ π]]ο, 
819 ποῦ αρρτοτεᾶ ὮΣ 
οά, 

Ῥϊαπέίπρ, Το]. 1, Ῥ. 349), Ὀαῦ 1ηοτθ 
Ῥασοσ]ατ]γ {π {9 βρεσῖα] τετε]αίοπβ 
πἨὶοὮ {θ Ἠο]γ ΒΡΙΠ6 πιαᾶρ ἴο Βύ 
Ῥατ] Ἠήπιβο]{; οοπ1ρ. 2 Τ1688. 1. 3 Β4. 
ὑστέροις καιροῖς] !αέετ ἐίπιε». ΤΕΙ 
εκρτθββίοἩ, αεοᾶ οη]σ {η {118 Ρἶ806, 18 

ποῦ ῬαγίεοΙγ ϱγποπύπποις (Έεπβ, 

Τ]ιόο]. Οπέι. Ὑοἱ. τι. Ῥ. 224) πα 

ἐσχάταις ἡμέραις, 2 Τίπη. 11. ας, 2 Εεῦ. 
14, 3 (ποῦ «Ἠεο.), Φ81488 τν. 3 (0ΟΠ1Ρ. 
καιρῷ ἐσχάτῳ, α Ῥοῦ. Ἱ. 6, ἔσχατος 
χρόνος, 1πᾶθ τϐ): ἴῑιο 1α006Υ οκρτθΒΡΊο, 
85 ἨΠπίπου οοτχθοῖΙγ οΏβ6στθβ, Ῥοῦαέβ 

ΏΙΟΥΘ βρθοἱβοβ11 {ο ἔλ1θ Ρεσὶοᾶ 1Π11ΠΘ- 

ἀἰαίο]σ Ρτεοθᾶίαρ ο οοπηρ]εβῖοα οἳ 

ἴπο Ἱάπρᾶοπα οἳ ΟἨπ]βὲ; ἴο ἔοττηες 

οπ]γ {ο 4 ρετίοᾶ {αύπτε ἴο {πε βρθΑ Κατ, 

---οἱ ἀκόλουθοι χρόνοι, ΟΟΥΑΥ; 5686 Ρ6Η1Ι- 
βοΏ, Μέπον Ἠ)οτ]ιβ, Ὑοἱ. 1. ϱ. 42. ἴπ 

119 βροβίαβΥ οἱ {πο Ῥτορδεπό ἴιε ἵπ- 

βρἰτεᾶ Αροβί]ε 56ε5 {εοοπηπηεπορπηθη{ 

οἳ {πο ἔπ]ῑεν αροβίαςγ οἳ {16 {πίπτο. 

1η {11ς απᾶ Αα Τοπ οἶμει Ρα588ρεΒ ἵπ 

πο Ν.Τ. καιρὸς ΒΡΡΟΔΣΑ ἴο Όε πεασ]σ 
ΑΥΠΟΠΥΠΙΟΙΒ πζἩ χρόνος; ΘΟΠΗΡ. Τι0- 
Ῥεοῖς, 4]αα, Ῥ. 856. 

προσέχοντες] Θεε ποῖες οἩ Οι. Ἱ. 4. 
πνεύμ. πλάνοις] ΄ἄεοσίοῖπρ ορῖγ(ς 
οθτα π]σ ποῦ πιοτε]γ ἐ]1ο {856 {θβο]αιβ 

ἔλπαπιβε]τεε (Μαο]ς,ΟοΓΑ7,51.),---θπθεᾶ- 

1655 τἰο]αὐίοη οἵ ἐῑο ΡΥίπιβσΥ ταθαπῖης 
οἳ πνεῦμα,---Ῥαΐ, 85 ἴπθ απ {]ιθείς τὸ 

Ἠνεῦμα βιρροβῖς, ἐἶιο ἄεοεϊνίπῃ ῬΟΠΘΙΒ 

απᾶ Ῥτϊποϊρϊ6ς, ἴπο βρἰτῖἔαλ] οπαἱββατῖθβ 
οἳ Βαΐαη, πΏ]σ]ι πγοτῖς 11 {]ιοῖς Ἠεβτίβ 

οοπαρ. ΕΡΙ. 14. 2, Ι. 12 (866 ποίθ), 1 
4οΏπ 1ν. τ βᾳ. διδασκ. δαι- 

µονίων] ' ἀοσίγίπεν οἱ ἀευιῖ;ὶ ποῦ 
ἑἀοοίχίπθρ αΏοιί ἄενῖ]ς, Μεᾶς, αἰ., 

ἑάεπιοπο]αίτΥ,᾽ Ῥοἱ]θ (δαιµ. Ῥεῖαρ 8 
6ου. οὗ ]εείί), Ὀαῦ ' ἀοούχίπες θηιθηβ πρ 
Ίτοπα, ἑ8πρ1! Ὀσ, ἀθγ]18) (σοΏ. ϱι0/εσΜέ): 

βοο Ὢηου, 2, 8 8ο. 1. Ο0Β., Ρ. 168, 
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καὶ διδασκαλίαις δαιμονίων, ἐν ὑποκρίσει Ψψευδολόγων, κε- 0 

καυτηριασµένων τὴν ἰδίαν συνείδησιν, κωλυόντων γαμεῖν, 3 

ἀπέχεσθαι βρωµάτω», ἃ ὁ Οεὸς ἔκτισεν εἷς µετάλημψιν 

Απᾶ οοπαρ. ΤποτπᾶάἼτο, Φου. ο ἄγασθ, 

τ, τὰ, Υοἱ. 1. Ῥ. τοῦ (Α.-Ο. Πἱ0ς)). 
Το ἴθγπι δαιµόνιον, ἵδπιαγ Ῥο οὈβετγοᾶ, 
1ᾳ πού Ἠθτο Α «τοχ πιθᾶ1α) (οοτηῤ. 161. 
Απρ. 9), Ὀα{ πα β{βαθαα] Ν.Τ, πιθδή- 
ἆπσ; 5θ8Ώθασβοπ, Μίπογ Ἡτοτ]ες, Υοἱ. 1. 

Ῥ.46. ΟΙε]ααδοπεἰραΙΠομη{]γτοπηατ]κς 
οἩἳ θἨῖς ρβΡ8Ρο, ἔιαί της ηθτοτ βἰωπᾶς 

ἀβο]αίοθᾶ; 1 Ἡθ 18 ποῦ Ιπβποποθᾶ Ὦγ τὸ 

Ἡν, τὸ ἅγιον, 1θ αἱ οπΠ6θ {8116 ππάθς 
{ης Ῥοπες οἳ τὸ πνεῦμα τῆς πλάνης 

(ας ὅοσπ 1ν. 6). 
2. ἐν ὑποκρίσει ψενδολόγων] ΄ἐπι 

(ἐηγοιρΤν) ἔλιε Ἰημροσγίδι! ο) 8ρεα]εγε ο) 

"τἱες, Ἡβπιπα.; Ῥτεοροβίοπα] οἸαπεθ 

Βργρεπᾶρᾶ {ο προσέχοντες, ἀεβηίτπρ {1θ 
πιαππετ (ρτεθεπᾶεᾶ εαποΏίαπᾶ οσ[]ο- 
ἄοσγ) ἵπ πἩΙοἩ τὸ προσέχειν κ.τ.λ. 88 

ῬτουρΗ{ αΌοαέ απᾶ {ατιποτεᾶ; ἐν Ὀεῖηρ 

ἀπβίταπιθηία]. Τιθοαπᾶ ΜαίΗ. οχρ]αΐπ 

{1 οαι15θ 35 8 βεοοπᾶ παοᾶα] ἀεβπϊίοι 
οἱ {19 ἔλ]]οις απαγ, Ρὰτα1]6ἱ ἑο προσέ- 
χοντες κ.τ.λ., Απᾶ π1ΟΣΘ ΙπιπιθᾶϊαΜε]σ 

“ἀερεηᾶθηῦ ΟἨ ἁποστήσονται; “ἨἈαροπό 

1η 86 ΘΑΤΩ ὑπόκρ., 4πθΙή5 686 ὑποκρ. 
ψευδολ., Ἠθίπτ., απᾶ 8Ο αΡΡ7. ΑπίΗ. 

πας 19 ἀοαὈήξα]: {πο ἐπίτά οἶμαςο 

Κωλ. γαμεῖν ΒΘΘΠΙΒ Ταχ ἴοο ἀῑτεοῦ απ 

βοΐ οἳ {ιο {αἱ6ο {εβοῖιθτβ θα αΏ1Υ {ο 

Ἀπιᾶ α Ῥ]μοῬ 1η 54οἩ απ ἰπᾶἰτοοῦ ἀθβπ]- 

ου οἱ ἴἶο {8]βεἰγ ἰωασαί. ΜΑΗ. 

Ἄχβος ἴπθ 4Ώβοποο οἳ ἐἶο ατῦ. Ῥοΐοτθ 
ὑποκρίσει, Ὀπ 45 α1ΐαι {ιο ρτερ. (ἨΏ1- 
1ο πορᾶ]οβεῖ Ρ]ενᾶς Ν.Τ. Ιααίγ) 

Ἱς ρετ[οο[]γ Ἰπθε]Ηρίδ]ο (που, ἄγ. 
8 το. 2, Ῥ. 114), εΥεὰ 48 Ἱν Το ποῦ 

χα[εταῦ]ο {ο ἴ1ιο Ριποῖρ]θ οἳ οοττεῖα- 
ὥοπ; οοπαρ. ΜΙάά]είοηυ, Τό. τπτ. 3. 6. 
πητας ἴπεη Ιγίπρ ἴθαομετα πὶ]] ο ἐμθ 
πιεάίαία, οτῖ] βρϊτϊζς {16 ἐπιπεάίαίε 

9811568 οἱ {πο δΡΟΡί8Α7. 
κεκαντ. τὴν ἰδίαν συνείδ.] ΄ ὑεῖπρ 
Ἰγαπᾶεᾶ οπ ἐ]ιεῖγ οιυη σοπθαίεπσε:’ ἴπθ 
Άοοι πἰεᾶ {9 ραβεῖτο τοχΏ (οοπιρ. οἵι. 

τὶ, 6, διεφθαρμένοι τὸν νοῦν, ο.) 00Υ- 

τθοῦ]γ αρθοίβος {πο ρίαος ἴπ ψΏ{οῖι ἴπθ 
ποὔοη οἳ {πο γοχΏ {5 ρτ]ποῖρα]1γ ταθπ- 
{ρβίθᾶ. Τ19 οχαοῦ αρρΗοβίίοη οἳ ο 
πηθίαρΏοχ ἶ9 ἀουλρήζα]: 16 πια Ῥο τθ- 

θυτοὰ {ο ο ἐσχάτη ἀναλγησία αἴίετ 
σαµΐαη (Τποοᾶ.), οἵ πιοτε ρτοβαΡ]γ {ο 
16 Ρεπαῖ Ὀγαπά πλ]οὮ ἐπαῖτ ἀθρτατεᾶ 

οοπβοΐεησς Ῥοτθ, 98 {6 Π6σθ, οἩ 158 
Ὄτου (ΤἨθορΗ.); !ἠπβῖρηΙθθρ πθα 115 
τίτο8, εὗ απββῖ αοεεταπ πιαποϊρία; 

ο αβΗπ]απ]. 8966 61θ πυπηρτοιβ απᾶ 
Τατ] Ῥογποηῖ οσς. οἶδεᾶ Ὦγ Ἐ]επος, 

008. Ῥοἱ. τ. ῥ. 298, Κ7ρΚ6, Οὔς. Το]. 

1. Ῥ. 357. ᾿ἸἹδίαν 15 ποῦ πι λοαί ϱ{η- 

Ῥλαβίβ: {16 {εἰ {πο Ὀχαπᾶ {αγ 
Ῥοσ6, αηᾶ γοί πι α εποπ οἳ οπὐπατᾶ 

ΒαποὐΙίγ (οοΠ1Ρ. ὑποκρίσει) ἐῑιαΥ βέχοτθ 
{ο Ώθρια11θ απᾶ {ο βοᾶπορ οἴμοτς, απᾶ 

τιβ]εο ἔπεπι α5 Ῥαᾶ α5 {]ιπιβε]τεβ. 

8. Κκωλνόντων γαμεῖν] “/ουυίάᾶϊπα 
ἐο πια. Τἱς οπαταοξετῖςέίο, νη]οῖι 

οαπιθαξύογγγαχᾶς {πζο β11οἩ βρθοῖα] ϱΥο- 

ππίηθηορ {π {119 χηοΥο ἀθγέ]ορθά ἄπορβ- 

Μοίδτι (66ο Οἶεπι. Αἶεσ. Φέγοπι. 111. 6, 
Ίτοπερις, Ηῶγ.1. 24) 91.,εᾶ. Μαθ5,), Ἀτοῦ 

εἩοπεᾶ 1βε]έ ἵπ {ο {αἱσο αποεἰοἶδπα 

οἳ ἴπο Έββεπθε (5οῬ 68Ρ. Ζο8εΡΗ. ΕΒεἰ]. 

σιᾶ. 11. 8. 2, γάμου μὲν ὑπεροψία παρ) 

αὐτοῖς, ΑπΙΐΠ. ΧΥΙΠΙ. 1. ὄ, οὔτε γαμετὰς 

εἰσάγονται, ΡΗΥ, Ν. Ἡ. τ. 17) απᾶ 
ΤπεχαρεαΐΏ, απᾶ παβ οηθ οἳ ἴλοβε 
πββοθηῦ εΓτοσς πΏΙοἩ [πο Ἱπβρῖτεᾶ βΡο- 

βΜΙ6 {οτεβαν’ που]ά ϱτοὺ' 1Π{ο {1ο ἵτι- 

Ῥίοας ἄοριαα οἱ ]αΐετ φππθα, ΄ παΌθτθ 

οὗ ρεπειβτο α Ῥαΐαηᾶ ἄἱοαπῦ 6556 

Ίτοπας, ᾖ.ο: 566 Βπϊσςτ, Τ1εδαγ. 

νο]. τ. Ρ. 735. ἀπέχεσθαι 
βρωμµάτων] ' (δἱ4ἄΐπρ) {ο αὐθίαύπ /Γοπι 

πισαίβ; Κωλυόντων παπβὺ Ὦο χθβο]τεᾶ 

1Π{ο παραγγελλόντων µή (8 οἩ. 1. 
12), ἔτοπι ὙἨίοἈ παραγγ. τωπβέ Ὦθ 
οαττῖθᾶ οἩ {ο 1πθ βΒοοοπᾶ ο]83βε; 5εθ 

Ὅϊπες, ἄγ. 8 66. 2, Ῥ. 549. ἨῬἱβῆποῦ 
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μετα εὐχαριστίας τοι πιστοις καὶ ἐπεγνωκόσιν την 

4 ἀλήθειαν. 

ποῄίοβε οἳ ἐλλίᾳ 4ρβποπορ απιᾶ βοτοσίἴγ 
η χθαρθοῦ οἳ {οοᾷ 8χε {ο ο ἔοιπᾶ ἵπ 
ἴπθ Αοοουπέ οἱ ἴπο Τπεταρειίςρ ἵπ 
ΡΗ41ο, ή. σοπίεπῳρ]. δ 4, Ὑο]. 11. 

:Ῥ. 477 (εᾱ. Μαπρ.). οι ἔλθτε Αχθ 
Ίπτπβ Βποᾶ οἶεαχ ἴχβοθ οἱ α τιοτρῖᾶ 
Απᾶ Ῥοχτοχἰθᾶ ββοεοἴδτω 1Π {1ο ΑΡο- 
56] οὗ ἆαγ, 1{ 16 1416 1π Έδυχ {ο 

πτρε {λιεβρ ποίοθβββ εγίάεποες αρα]πβῦ 

{πρ απἰ]οπ{οῖ οἳ πο ορἰβ]θ. 1ΐ 
1ΛΑΥ Ὀ9 τεπιαχ]κοᾶ {1αί ἐπ νίθῖ ἴδ]κεα 
οἳ 1ο θἵΓοτΏ οοπιραίθᾶ ἵω {λί5 απά 

ἴπο οἴποι Ῥεβῦ. ἘΡρρ. (6606 ποῖθβ οἩ 

οἳι. 1. 4) 8ΡΏρεατβ {ο Ό6 οοπΏτηιεᾶ Ὦγ 
19 Ῥτθβθπί Ρ8βββρο. Βὲ Ρα] 18 α]]πᾶ- 

ἀπρ ἐαχοαρΏοτ{,ποί ἐο ζπάαίθπα Ῥτορος, 

Ῥαῦ {ο {1ιαί {α]ςο αρ]τ1αα πα απ λοβθ 

ρεττετίθᾶ βεοθβσοα] ἑοπάρηοίθς, π]ίοῖι 

οπιαπα{ πρ ἔτοπι ζαᾶαίεπι, οπᾶ ρταᾶτ- 

αγ πηρες πια ἰπηί]αχ Ῥτϊποίρ]θς 
ἀθιϊνοᾶ {τοπ οἶπες Ε7βί6ΠΙΒ (οοτηΡ. 
Οοἱ. 11, 8 βα., απᾶ 5θο ἘἨθιβς, ΤΓ]ιέοῖ. 

σητόὲ. Το. 11. ΡΡ. 645, 646), αἲ 18508, 
Ἀῑῑος {ἴηρ Αροβἰο]ο αδ8, ὮθοβπΙΘ 
παθιροᾶ {η ϱ, {π]]ετ απᾶ πάει ἄποβ- 

Εοΐβπα; βεθ 8ἶπο ἸΜ1θβίησθτ {π Ἴοο., 

ψ/οῬς Ιπάἡτθοί οοπ{αἱα ον οἱ Βατ 18 
Εαἰβίαοίοιγ απᾶ οοητἰποίηρ. Ο1Π8806- 

Μοΐσπα ϱεΠοτΑΙ1Ψ, απᾶ 19 ίαση ἴδ]κεη 

οἳ 16 ἵπ ἐῑιο Μ. Τ., οοπαρ. Ἠοί{ο, Τ'ηεο]. 

ΕΠ], 8 878 8ᾳ., Ὑοἱ. ΤΠ. Ῥ. 120 Β4. 

ἃ ὁ Θεὸς κ.τ.λ.] ' ω]ήε]ν ἄοᾶ ογεαϊεᾶ 
{ο ὂε ραγία]επι ο, ἄτο.: οοπξαὔαίάοη οἳ 

Ώιθ βοοοπᾶ 611ΟΥ, ΤἨΘ τ88ΒοἩ ἩΊΙγ ἔἶια 
{οτπιθχ ΘΥχοί 15 16 απηοζῖοθὰ 1198 
Όθρυ ἄπετεπί]γ οκρ]αἰποᾶ. Τ1ο πιοβύ 
Ῥτοῦα”Ὀ]θ βο]αφίοἩ 15 ἐπαέ {11ο ργοἙΙὈί- 
ἱομ οἔπιαστῖαρο πβᾶ ποῦββ γθἑαβειπιθᾶ 

5ο ἀθβπ]{θ Αα {οσπι 88 {1ο ἠηήρτᾶ]οδίοπ 
οἳ οθτίαίη χὶηᾶβ οἳ {οοᾶ, Τ119 Ἐϊ6βΈΠΘΒ 
ἔππβπαβθ]γθβ Ίθτθ ἁῑτίᾶςᾶ οἩ ἐΠῖβ Υ6υΥ 
Ῥοΐπε; βθ6 2οβθ6ΡΗ. Βε]]. ύιᾶ. ατ. 8. 
48, Επᾷ οοΙΙΡ. ἐθ. 1. 8.2. ΤΗΙΒ Ῥογ- 

ἨΑγβ ]6ᾶ {ο ἴο ο]οίσοθ οἳ {πο πιοᾶἽβεᾶ 
ἴθτπα Κωλνυόντων. τοῖς 

9 τν 4 - , . δὲ 3 , 
οτι παν κτισµμα Οεοῦ καλό», και ονοεν απο- 

πιστοῖς] « /ογ 11οεε υ]ιο δε[ίευε;' “/σ 

ειο Γαἰε]/η], Ἡλταπα., Ἐδί. Τ119 ἄλῖ. 

{6 ποί ἴλο ἀθί, οἱ γ6/εΤεποε ἴο, ΒεΠΡ. 
(οοπιρ. ποῦθβ οπ ἄαἰ, 1. 22), β411 19688 

1ος ὑπὸ τῶν πιστῶν (Β]οοπιβ.), Όαέ 

1ηβΙΚΑ {πο ορ]εοία /ογ ολοπι 1ο {οοᾶ 
π88 οιθαθᾷ. Βρώματα πετο Ἰπᾶθεᾶ 
οτθαἰθὰ {οσ αἲῖ, Όαί 18 ος οΏ]γ 1 {πε 

6886 Οἱ {16 πιστοί, θἱΐ6ί 9, τορεϊνίης 

μετὰ εὐχαρ. (οοπᾶ/ ου αθθοΏεᾶ), ἐ]ναύ 
ἴμθ ἔχαθ οπᾶ οἳ οτραΏΊοα πθῦ {Η11Υ 

βαββΠεᾶ. καὶ ἐπεγνωκόσιν 
κ.τ.λ.]΄ απᾶ το]ο Ίιαυνο Γα]ἱ πιοω]εᾶρε 
ο), ὥο.: ἴλιο οπιῖββῖοη οἱ ἴπο ατθίο]ε 

(Γίπος, ἄν. δ το. 4» Ῥ. τ1ϐ) εΏοπβ λα ῦ 
11θ πιστοὶ απᾶ ἐπεγν. κ.τ.λ. οοπββἑπῖθ 
Α εἱπβ]θ οἶββς, πο Ιαΐδει ὄειτα Ῥεΐπρ 

ΜΜ] πιοτο ἔπαη οσρ]απαίοτΥ οἱ ἴπα 
ἔοχπαθε (Βκαβ). ΌΟπ ἐπεγνωκότες 
(ἐπίγνωσιςΞ- ἁἀδίστακτος γνῶσις, Ο9ἱΑ), 

Βθθ ποῦεβ οπ Ερῃ. 1. 17, οπᾶ Ὑα]οζ. 

οπ 1ῇν6, Ῥ. 14 5. ὅτι πᾶν 

κ.τ.λ.]΄ Όεσαιθε ευεγ/! ογεαίιτε ο) ἄοᾶ 
8 ϱοοᾶ :᾿ ποῦ εκρΙαηΒΤΟΣΥ οἳ (ΤἩΘορΗ., 

Ῥεηρ.), Ὀα{ ρἰτίηρ ἴλθ 1ΘΕΡΟΠ {οχ ια 

{οτοροῖπρ Ἱποχάβ; 4.6. ποῦ πἹαί 18 

οα]]οᾶ αἩ οὐ /οοίέυε (Ώοπβ]ᾶς. ἄν. 8584), 
Ῥαύ α σαιιεαὶ Βεηίεησθ, Τηθ Αροβίθ 

Ἠ88 {ο βαρβίαημαίο Ἠϊθ ἔοσπαοτ ἀθο]α- 

χβθίοη ελαῦ σηθαΐς αἴθ Ιπ{εηᾶθᾶ {ο Ῥο 
επ]ογθᾶ πλ ἐπαη]καρίνίηρ: ἴ]ήβ Ὦο 
ἄοθες Ὦγ ἴπο ροβί το ἀθο]ατβίΙοη (0ΟΠΡ. 

«αθπ. Ἱ. 31) πᾶν κτίσμα Θεοῦ καλόν 
(οογχθβροπάΐηρ {ο ἅ ὁ Θεὸς ἔκτισεν), 

βυρροτ{εᾶ απᾶ οπΏαποθᾶ Ὦ7 {μθ Ώθρα- 
ὤτο Βοηἴεποθ, καὶ οὐδὲν κ.τ.λ. (8581191 

{0 εἰς µετάλ. μετὰ εὐχ.), Ψ]ήοῖ Αραἰπ 
18 ΒΑ] οοπβσπιαᾶ Ὦ7 πο ἀεο]αταδίοσα 
η ου. 5. Ἐτίσμα 18 οπ]γ Ἀθτο αβρἀά 

υγ Βΐὲ Ρα], Π8 πεπα] οκρτοββίοπ Ῥθΐπρ 
κτίσι.. Ίππο βτριαπιθηῦ Ώοπθνος οἳ 

ΒοἩ]αἴθεπιβολθς Ὀβθοά αροπ{{βρα(βοῖ- 
οπ{]γ απβποιθᾶ Ὦγ Ῥ]αποῖς, πΊο οἱίθΒ 
ΒΘΥοχΑ1 ΙωβίβΏΟΘΒ, 6.0. προσκοπὴ 2 0ος. 
τὶ,α, ὀφείλημα Ἠοπα. 1ν. , ὧο., οἳ ποτᾶβ 



Τι ας ὅσ 

βλητον μετὰ εὐχαριστίαν λαμβανόμενον" ἁγιάζεται 5 

γὰρ διὰ λόγου Θεοῦ καὶ ἐντεύξεως. 

ἔπαδ οηΙσ οποο αβθᾶ, πἩθη Αποϊπας 

απιᾶ 1ηοτο δια] Ε7ΠοησΠι σηὶρέ Ώμτθ 

Ῥεεπ εκρεοἰθᾶ. κτίσμα Θεοῦ] 
Σοτεαίωγε οἳ οᾶ,᾽ ' 6ΥΘΤΥ οτθα[ίοπ οἳ 

Ἠ]β Ἠαπᾶ ἀεείρηεα ἔοχ ἐοοᾶ :’ τῷ εἰπεῖν 
κτίαµα, περὶ τῶν ἐδωδίμων ἁπάντων 

ἠνίξατο, 0Ἠ1ΥΒ. Τ19 {αοῦ οἳ 1ΐ9 Ὀοῖηρ 
Ἠ18 οχεβ{ίοη {β εποπρ!; εἰ κτίσμα Θεοῦ, 
καλόν, ἔῦ.: οοπιρ. Ώοο]πβ, ασχίσ, 33, 34. 

:ἀπόβλητον] /ἐο ὃε γε[ιθεᾷ:) ΕΣΡΑΠ- 
Εἱοπ οἳ ἴ]ιο ἔοσπιεχ βἰαίεπιεπέ; ποῦ οΏ1γ 

παβ ετοιγέπήηρ καλόν, ὙΨοί]ευ ἴπ 198 
Ῥτίτηασ (/ ουππατᾶ]γ ρ]θββῖηᾳ,) καδ-λός, 
Ῥοπβ]ᾶς, Ογα(γῖ. 8 314), ΟΥ ΒΘΟΟΠᾷΒΥΥ 
Ἀπᾶ πθιθ] αοοερίαμοἨ, Ῥαΐ {ατίτον, 

«ποΙηρ γΒ5 {ο Ῥο τε]θοίθᾶ. Τέ πας 

8 τηαχίπα 6Υεη οἳ {πο Ἠεαίμθη ἐλαδῦ 
{ηθ ροοᾶ ϱἰξίβ οἱ {πθ ροᾶς πετο πού 

ἔο 6 τε[αβεᾶ; βο Ἠοπι. Πῇ. τα, 65, 
οοπαρ. Τποῖαπ, Τΐπιοπ, 8 37, οὔτοι ἀπό- 

βλητά εἰσι τὰ δώρα τὰ παρὰ τοῦ Διός 
(οιεεᾶ Ὦγ ΕΣΡΚε). Τ1θ π]ιο]θ οἱ ἐς 

τοχςο ἴᾳ πο]] ἀἱβομβεθά Ὦγ ΒΡ. Βαπάει- 
βοἩπ, Φογπι, Υ. (πᾶ Ῥορυ]απι) Ῥ. 233 
Βᾳ. (Τιοπᾶ. 1689). μετὰ εὐχ. 
λαμβ.] “{/ ἐὲ δε γεοεῖυεᾶ,' δτο.: 60µ- 

ἀῑίοπα] πεδο οἳ ἴπο ρατίοίρ]θ; 5θθ 
Ῥοπα]ᾶς. ἄγ. ὃ 6ο6, Ἐτάρος, βργασλ]]. 

8 56. ττ, απᾶ οοπιρ. Ἠίπεχ, γ. δ 45. 

3, Ῥ. 3ο7. «Τηΐ5 οἶαπβε βρεοϊα]1σ Ππηϊοβ 

{19 αβεοτί]οη οὐδὲν ἀπόβλ., απᾶ γἨ]]θ 

16 ΑΏοπς Ώοπ ἐπ βββοχίοπ 18 Το Ὦο 

βοοθρίθά ΑΘ1Τθ8 8ἱΕ6ο ἴο θ61ο απᾶ οἶι- 

οἰᾶαίο {ιο Ῥτθνίοις Ππηἰαίοη, μετὰ 

εὐχ., ἵΏ Ν6σ. 3. ὙΓΙΕΒΙΠΡΕΙ οοηβἰᾶθτα 
καλὸν 38 8]5ο ἀρροπάεηί οἵι μετὰ εὐχ. 

λαμβ., Απᾶ ποῦ 8 Ροβίτθ Απᾶ Ιπᾷθ- 
'Ῥοπᾶεηί αββεχβοη. ΤΗΙβ Ἱοπεγος ἆοεβ 
ποῦ β6ΘΙΩ ΒΑΠΙΕ{ΑΟΙΟΣΥ: {ΤοΣ 886 {19 

Ῥτενίοιᾳ τεΓβο υἰχζια]]σ οοπ{β1πβ ἔωο 

αββοχίΊοπα, σίζ. λαῦ Θεὸς ἔκτισεν εἰς 

μετάλ., 8πᾶ 1π8ί {ο µετάλημψις παβ 

{0 28 μετὰ εὐχαρ., 8ο ἔπθ ρτθβεπί γεΓβθ 

οοπ{αἶτπα ἔλ00 ΟΟΧΒΣΠΙΒΤΟΣΥ ΟΙΘΊΒΘΒ, Τ1π. 

Α{ {1ης ζορᾶ, λείας 4οᾶ]α οχθαίίοἩ, 18 

αὐδο]ιίεῖψ βοοᾶ (568 ΒΑΠἄΘΙΡΟΠ, 6ευπι. 
τ. ὃ 4), Απᾶ α1βο ἐπαί 1 Βο, μετὰ εὐχ. 

λαμβανόμ. 1 18 οὐκ ἀπόβλ., ο: γεῖα- 

Μυεῖή βοοᾶ 88 πε]. 16 ἶβ Ροςί ρα 
{ο τοἰβίη {Ἠθ Ῥιηποὐααίοι οἳ Τιαο]πη. 

Ἀπᾶ Τ{ἱ9οᾖ, 

8. ἁγιάζεται γάρ] /ου ἐὲ {9 8απέ- 
Μᾖεᾶ,) 4.6. 68ΟἩ. πας {πο Εοοᾷ {β ρας- 

Ία]οτ οἳ; Ῥτοξεηί ἴρηςο οοιτθβροπᾶἶαρ 

ο λαμβανόμενον. ΤΠΙβ Υετεο ἵᾳ 6ΟΠ- 

«ΆχΠΙ{ΟΣΥ ΟΕ ΥθΥ. 4, θβρθοϊβΙ17 οἱ 419 

Ἰαέ[οσ οἰαιςο; ἴλο ρεπετα] απᾶ 9ΟΠΙΡΥ6Θ- 

Ἰθπείτο αβεετοπ, ἐπαἑποῦμίηᾳ 18 {ο θ 

τε]θοίθᾶ οἳ οοπβἰᾶρτθᾶ το]αίίνε]σ.απ- 

οἶθατ]{ ραχίαΚκοη οἳ ου{έῇ ἐιαπ]ικαἱυΐπῃ, 

16 βαρααπΙαῖθᾶ Ὦσ Πηοχθ ηθασΙΨ ἀθ- 

«Απῖπρ εὐχαριστία Απᾶ 1Οτθ οἱθατῖγ 

Βλοπίηρ 166 βαπο{γίηρ οΏοοῦ. 'Αγιά- 

ζειν 18 ἔ]νας ποῦ ταθτε]γ ἀθο]αταίίνε, ΄ἴο 

ΑοοοπΏ{ 88 Ώο]γ; Ταΐέ οΏςοίῖτο, ’ἴο 

της Ἠο]γ, «ο βαπο{γ.᾽ Τη 8οπ1θ 
{αυ {πιηρς (ε.ϱ. εἰδωλόθυτα, 0Ἠ1γ8.) 
{119 ἁγιασμὸς παὶρΏ{ αοἰσα]]γ Ῥο αὖες- 

Τωέο ἵπ 158 ολαταοίευ; {π οἴποτα, π1θ- 

ἴλθι Ῥτοπουποθᾶ Ἱορα]]γ ἀκάθαρτα, οἳ 
βοοοιπεᾶ 5ο: Ὦ7 8 191896 ββοθθοῖβια 

(ο.ϐ. ἐπ Ἐββεπθβ βγοϊᾶθά ππθ απᾶ 
Ά86] οἩ {ιαῖτ πθεχ1γ /εεμίναῖ, Εη1]ο, 

Ῥή. Οοπίεπυρῖ. 8 ο, οι. ατ, Ῥ. 483), 
1Π9 ἁγιασμὸς που]ά παἰατα]]γ Ῥο γεῖα- 

ένα. Ἑβθβτς απά Ἰ1θξίπρθς βΘ6ΘΙΩ ὔο 

ίακο ἁγιάζεται 88 οοπιρτεηπεπεῖτε]Υ 

αὐθοίιιέε, Ἀπᾶ ἴο τοίετ {πο Ιπιραχί{γ οἳ 

{ηθ κτίσμα ἴο πο ρεῖτααὶ οσβθ; 6 

18 ἐΠής οοηβ]εθεηί πα Μα ΜΗ. αν. 1, 
Έοπα. αν. 1401 095, ΣΧ. 25,26, Εηᾶ 081 
1ΐ Ῥο ρτογρᾶ ἐλαί πο σατεο οπ {θ θα 
(ἄρπ. Η1, 17, οΏβεττε ϱΡΡ. {119 τθβᾶίηρ 

οἳ {196 ΤΙΧΧ., ἐπικατάρατος ἡ γῆ ἐν 
τοῖς ἔργοις σοῦ, θπᾶ 86θ 8160 Ζοβ6ΡΗ. 

Απί, τ. κ. ) ἴοοῖς 11ο βρεοῖα] οῆεοί οἱ 
απ]ια]]οιοίπᾳ ἴἶιο απίπια] οἳ γθρθύαΏ]θ 

οτθαίίοπῦ 1 ο, ποιυ]ά ποί α 191’ Βασ] 

88 ἐλλαί Ίπ Τι6υ. χὶχ. σ1, 24, πλςἩ ρ- 
ΡΙοᾶ {ο ἔλθ Ρο]]αἰθᾶ Ἰωπᾶ οἳ ΟΡηΡΑΣ, 
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6 Ταῦτα ὑποτιθέμενος τοῖς ἀδελφοῖς 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Δ. 

Ἠε]θοί αἩ1 1416 {οβοῖι- 
1Ώρ5 απᾶ ἀἱδοιββίοη, 
απᾶὰ Ῥταοβ]ο]]ν εχεν- Ν 5 , - Ὁ ” ᾗἹ 

καλος ἔση διάκονος Χριστοῦ Ἰησοῦ ἐν- 34 βτο άρα εοᾶ]- 
, » λό ἳ - , 

τρεφόµενος τοις ΟΎο ς της πιστεως καὶ 

Ἠατο Ῥθεπ οἳ απἱγοτβα] αρρΙοβ{ίοη 2 
Τ19 οβεοῦ οἱ ἐ]ιο Ῥείπια] οπχβο 18 Ἱη- 
ἄθεᾶ τποβί Ῥ]βίη απᾶ Ρρα]ραὈ]ο (566 
εείΐπη ο) έ]ε ΟγεαΚιγε, Ῥ. το 8ᾳ.), ας 
16 β6οτας ἀουλία] πΏεί]ιον 16 {5 {ο Ῥο 

τεοορη]εεᾶ {π ἴἨο βρεοῖα] ἔοττη Ίθγθ 

βαᾶεᾶ 1ο. λόγου κ.τ.λ.] 
ελα αυογᾶ οὗ ἀοᾶ απἀ ειρρἰἰσαΜίοι.᾽ 

ΤΗ9 τοραῖαχ απᾶ ππταχγίηρ πδο οἳ 

λόγος Θεοῦ ἵπ {πο Ν.Τ. π]λο]]γ Ρτθ- 
οἶαᾶες {πε ρεπ. Ὀείηρ ἵακετ 5 οὐ ]εσίῖ, 

---εοταῖῖο αᾶ Ώεαπα ἰασία,᾽ Τα]. Τ1θ 

λόγος Θεοῦ ΙΒ Ίλια ψοτᾶ οἳ οᾶ 88 
έετθᾶ αππᾶ τεγεβ]οᾶ ὃσ Πίτα ἵπ {ο 

ΒοτΙρίπτθΒ, αΏᾶ Ἠθτθ, 88 ἴ]πθ 61οβθ 

Ἠπ]οἨ ση] ἔντευξις οἱθασ]γ βαρροβίς, 

τωπβί Ὄο τθἰοιτεᾶ πιοῦ {ο ΑΊΥ ἄεοχθο οἳ 

ἀοᾶ (Βαπᾶσνε, ετπι, Υ. 8 39), Ὀαϊ ἓρ 
11ρ οοπίθπίς οἱ ἐλθ ρταγατ; {πο ποτά 

οἳ ἀοά 45 Ιηγο]γθᾶ απά οπωροᾶἱθᾶ ἵπ 
{Ἠο ἴεττας οἱ ἴχιο Ῥταγοτ. ΤΗ18, 868 

«ὙΠϊθείηρος 5ιρβθβίς, ἰμο ἰᾶθα οί εὖχα- 

ριστία 18 εκρτθββεᾶ ἴπ ος {Περί ππα- 

Ἄετς ΟἨ 158 οὐ]εσίίνε Βἱᾶρ 8 {ο ἴ]1θ 

οοπεηίς οἵ ΡΙ87ΕΣ, απᾶ οἩ 1ΐ6 δι0]εο- 

{ΐνο β]ᾶε (ἐντυγχάνειν) 88 Το ἐ1ιθ πιοᾶς 
1η ἨΙΟὮ 1ΐ 18 παᾶςθ, ΌἨ ἔντευξις, 58686 

ποῦθΕ οἩ. 11, αχ, Δπιᾶ 1ος Απ΄ Αποϊθηί 

{οτπα οἱ ρταοθ Ὦ6ίοίθ πθαύ, 5866 Α1Γ. 

ἐπ ἴοο. 

6. Ταῦτα ὕποτιθ] “ΒΗ/ εοιΐίπῃ 
Φορ], βο. «ἡ οι εεἰίοοί οτι, 
Τεασ]ιοδὲ (Θγτ.), ἔλιεεο ἐλίπρε :᾿ οὐκ εἶπεν 

ἐπιτάττων, οὐκ εἶπε παραγγέλλων, ἀλλὰ 
ὑποτιθ., τουτέστι, ὡς συμβουλεύων 
ταῦτα ὑποτίθεσο, ΟἨΥΥΒ. Ο1 ἴλθ οοἹ- 

εἰτιοῦίοᾳ οπιᾶ πιοχθ οχαοῦ ἰταπε]. οἳ 
{19 Ῥαχ/οῖρΙθ, 686 ΠΟἴΘ5 ο 1ος. 16. 

Τ19 τθίθχεηοθ οἱ ταῦτα ἶ6 βοπιεπ]αί 
ἀουλβίέα]. Α68 ὑποτίθεσθαι (ἄγπαπιίς 

πη{ᾶ 416, ---ὖ. 6. ΑΡ ]ϊσβ{Ιοη οἱ χο βΙπηρ]θ 

αηθβπ]ηρ οἳ {ο αοξἶνο Το πιβπίβ] πηᾶ 

ΣΩΟΣΑ] 491088; 80 Ἐτίρες, βρταε]ῖ. 

6 54. 8. 4, θπᾷ οοἵηΡ. ποῦθβ οἩ οἳι, 1. 

11658, πἨ]οἷι 18 Ιθβ/πρ- 
«1 Ρτοβίαυ]θ. 

16) βθεπιΕ οἱθαχ]γ {ο ἵπαρ]γ ποῦ τπετεῖγ 
Ε1Π ΤΙΘΠΙΟΣΙΑΙΩ 1ΘΥΟΟ816;᾽ Απμ., Ῥΐῦ 

ἑἄοσετε; « ἐπείέμεγε,’ νἉείΏθς ' Επι]ορ 

οἳ ]επῖίετ ᾽ (Τ1οββΏ.; οοπαΡ. ΡΗ11ο, Τέ0. 
1098. τι, 8 9, Το]. ττ. Ῥ. 142, εᾱ. Μαηβ., 
ὑποτίθεται καὶ παρηγορεῖ τὸ πλέον ἢ 
κελεύει; Ἠθβτολ., ὑποθέσθαι' συµβου- 

λεῦσαι), 9, 88 1η. ἴπθ Ῥτθβοπί 856, 

βοπιεγ/]ηξ πἹοτθ Ρῥοβ νε] απᾶ Ῥτθ- 

οἱδα]ψ, τὸ παραιγεῖν καὶ βουλεύεσθαι 
(Βάσας ; ΟΡ. ἆοβερΗ. Βοἴζ. οΓμᾶ. ττ. 

8. 7, τὴν αὐτὴν ὑποτίθενται δίαιταν, 889 

κκ. ἵη Ἐτεῦς, Οὔε. Ρ. 355 Εᾳ.), ταῦτα 
ψ]] τιοβῦ πα ζυτα]Ιγ το[ετ 6ο ΥεΓ. 4, ὅ, 
Άπᾶ {ο πο Ῥτϊποίρ]θι απᾶ ἄἱεβιβείνο 
Ααραπαθηύς Ὑ]λ]ο 19 ΠπγοΙγεβ. ἈΒθ9 
εβρ. Βαρμε], άπποὶ. Το]. τ. ρ. 58, 

ππΏο γε] εαρροχίβ {16 ]αΐΐ6ς πιθαπίης 

οἱ ὑποτίθεσθαι. διάκονος] 
ἐπιζπήδέεγ :) «οι τὴ] 41 απᾶ Ῥτο- 

ρετ]γ ἄϊβομαχρε {ᾷιγ διακονίαν͵,᾽ 3 Τϊΐτα. 
ἵν. 52 ἴπο τπαηεσί ουτηυ]αΠβεῖπηο ϱ8- 
Εβ[ασϊθΒ,᾽ σᾳ18ῦ, ἐντρεφό- 
µενος] /!δείπᾳ πουγῖεμεᾶ ιφ. Τπθ 
Ῥτθβεπ{ ρτορεσ]σ απᾶ βρεοῖβ]]γ ταατ]|ϐ 

α οοηηποις απᾶ ρεχππαπεη{ πα σ] Ίο 

1π «Πο ποτᾶς οἳ Ε9141:” 5θο Ὑ1που, 

ἄγ.δᾳδ. δ,Ῥ.31τ. Βο, πζ Ἠ]ς α5υς] 
Ἀοπίθηςββ, ΟἨ178., τὸ διηνεκὲς τῆς εἷς 
τὰ τοιαῦτα προσοχῆς δηλών. 1μοθβπες 
αρί]γ σοπιρ8ΙΘΒ, ΑΠΙΟΠΡ οἱἩθτ ΘΣΣ. (Ρ. 

:309, 49ο), ἘΗ11ο, Ἰμερ. αἆ αἱ. 8 1ο, Το]. 

πι, Ῥ. 574 (8, Μαπρ.), οὐκ ἐνετράφης 
οὐδὲ ἐνησκήθης τοῖς ἱεροῖς γράμμασιν } 
οοἵη}. 416ο ϐ 26, οι. ατ. Ρ. 571, απᾶ 

ϱεο Ρ'Οττ]]]θ, Ο]αγίέοπ, ϱ. 37 : Εἰταῖ]ας 
οχΣ. οἳ «ἠππἰσ]τὶ ̓  ατο οἶἐοᾷ ἴω Βαΐοοτ, 
Τ]ιοβαι’. Β.Σ. Τοὶ. 1, Ῥ. 1127. 
τοῖς λόγοις τῆς πίστεως] “ἐλε υοτᾶε 
ο αὐἰ],᾽ 6εὮ. ει] οσδὲ; ' ποτᾶς, ἴθυτις, 

1η νιη]οἩ, 85 16 πθσθ, ΓΗ] ΘΧΡΥΘΒΒΘΑ 

ἀ9βοΙΕ,᾽ Ἠπίποχ. Πίστις, 85 Βοπρ. β1ρ- 
Ροβίβ,Ἰπγο]γοβ ατοἴθγθησθ 6ο ΤπποίἩγ, 
ἡ καλὴ διδασκ. 8 1θίΙΟΠΟΘ {ο οἴ]θιβ. 
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Τοὺς δὲ Τ 

βεβήλους καὶ γραώδεις μύθους παραιτοῦ: γύμναζε δὲ 

Όπ {θ πιθαπῖηρ οἳ πίστις, 566 ηοίθΒ 

οπ σαἶ. 1. 23, 8πᾶ Ἡθιιβς, Τ1έο]. 6116: 

Το]. αα. Ρ. 127, πἩο Ἡοπετε ἴοο 
ΣΗΠΟἨ ϱἶγες πρ ἐἶιο εμ2/εοῖῖυς τοίετοπιοθ 
πἨ]ο] ἐπ ποτᾶ αἱ παγβ βθετης {ο 1π- 
το]νο. Τη {19 ζο]]οπίηρ το]α{ΐνο οἱδαβο, 

ὰξ ᾗς πο τεαᾶῖηρ οἳ Γιαεῖνι. [οᾶ. τοῖ.; 

οπ]σ πι Α, 8ο] Ὦο «ἀορίεᾶ, 1{ πιαβὺ 

Ῥο τερατᾶθᾶ 5 απ ἸπβίβποῬ ος πΏαδαα1, 

ἴποιρι ἀείοπιςῖο]θ αἰἰταοίίοη; 566 Ὑί- 

ὦρτ, (7. δ 24. 1, Ρ. 148. 

παρηκολούθηκας] ΄έλοι Ίνα εἴοδεῖι 
}οϊϊοωεᾶ (85 α ἀβοῖρ]θ), Λαθὶ Όεεπ α 

}οϊοιοεν οἱ, ο Τα. 11. το; Ρρετᾶ, ἵπ 

ΑΡΡΤΟΡΣΙΑΐ9 οοηπθσίοἩ ψη(]ι {η Ρ166, 

ἐντρεφόμ. Παρακολουθεῖν (:παῦβεααί 
τό αββθαπατίβ,) Ὑα]οῖς, οπ 1μι]νο 1. 9) 
18 {τοριπεπ[Ιγ αβθᾶ υγ] οἰΏίοα] τοΐοτ- 

6Π06 (0.0. παρακολ. τοῖς πράγµασιν, 
Ταχ 1.ο., Ώεπιοβίμ. ἄρ Οογοπ. Ρ. 285: 

παρακ. τοῖς χρόνοις, Νίοοτα. αρ. Αἴπεπ. 
201) ο ἀεποίθ' ἰτασίης ἄϊμροεπί]σ οπῦ, 

Σαἴίεπάίπρ ο {πο οοπχαθ οἵ,) απᾶ 

ΊλἈεπος, Ὦγ αἩ ΙπίεΙΙρΙρ]ο ριαᾶαίΙοἩ, 
ἑππᾶετδἰαπά πρ ἴμο ἀτιαπᾶνηθαπ]ηρ” 
οἳ αΠΥ 1οῦς ος ϱαῬ]θσῦε ρτεβεπ{θᾶ {ο 

οοπβ]ᾶοταῖοπ; 5θθ οκσ. οἳ {19 Ιαΐΐος 

παθαπΊπρ ἵπ Ἐγρχκο, Οὖε. Υοἱ. τ. Ρ. 207, 

Άπᾶ οοπΏρ. Ώ]βδθηΏ, οη Ῥεπιοβί1, {. ο. 

Ῥοί] Ἠθτο Ἠοποτος, απᾶ 2 Τϊπι. Πϊ, το, 

1119 ΠΙΘΕΠΙΏΡ ΑΏΡΘΑΙ8 {ο Ὦθ ΕἴταρΙΥ 

ε{οΠοπεᾶ α1ὔετ, ποῦ 1Ώθτθ]γ ἵπ {θ 

8θΠΕο οἱ ἠπηῤαΗτπρ Αα ραΐίοτη (Ρο Ἡ. 

ο 2 Τήπι, 1.ο.), Ῥαῦ οἳ αἴἰοπᾶΙπρ {ο 

6οΆβ6 οἱ ΙΠΒΙΣΙΟΙΊΟΠ, ὡς μαθητὴς διδά- 

σκαλον, ΟΟΣΑΣ; ἴἨθ καλὴ διδασκαλία 

Ψ88, 88 16 ποτθ, 8 Βολοο] οἳ π]λ]οῖι 

ΤηπιοίἩγ ΄1υᾶ8 α ἄῑφοίρ]ε," 5θθ Ῥοΐ]θ 

ὑπ Ίο. Μο Βε. Δι] ωσὸ. 

[π ααἂ ἀοοίαβ 5] κά πε τα. 
ἑᾳπ8τα αβπεοπίτα 68’ (οοπιρ. Δαἴ1.) εκ- 
Ρ{6Β8 ταί]λοτ ἴοο βἰτοπβίγ ἐλθ Αἰπιρ]θ 

τθβα]έ, Απιᾶ ἔοο ἠπβιβοἰοπ/1γ {11θ Ῥχο- 

ο658 Ὦγ π]]οι {68 πας αἰναϊποᾶ. 

7. Τοὺς δὲ βεβήλ. κ.τ.λ.] “Βιωὲ 
τοϊέ]ι ἐ]ιο (σιγγεπ!) Ῥγοίαπε απᾶ οἷᾶ- 

υΐυος] Γαὐΐο Ἱναυίπιρ ποϊ]ιΐπᾳ ἐο ἄο.' Τ18 

Αχθ]ο]ο (ποῦ ποβ]ορᾶ Ὦ7 {1ο πια]οτΙ{7 ος 
θχΡροβΙ{ογβ) 8Ώρθασβ ἴο α]]πᾶρ {ο ἴἶιο 
πε] ΚποσΏ ολαχαοίος απιᾶ ἐ1θ ροπετα] 

οἴτοα]αβοι πΏ]ο] ἴπς μῦθοι Ἠπὰ οὔ- 

ἐβΙπθᾶ, Τ3θβο ειυίεν {αῦ]θς (Ο0Η178., 
9 ποίθς οἩ ΟἩ. Ἱ. 4) 8τθ ἀθείρηαίοᾶ 
βέβηλοι, “Ῥτοίαηθ᾽ (σἩ. γῖ. 29, 2 ΤΙΧΗ. 
11, τό; οἳ Ῥ6ΓΒΟΠΑ, α Τΐπι, 1. ϱ, Ἠεῦ. κ. 

16), ἵπ ἰαοἱς απ ]]ιθεῖς {ο εὐσέβ., 88 

Ῥομτῖηρ πο πποτα] {ταῖξ, 35 Ισ1ηρ οί οἳ 

11 Πο]γ οοΠΠΡΒΒΒ, απᾶ, α5 1{ Ἡθἵθ, ΟἨ 

1Ἠθ πτοηρ 5ἱᾶθ οἳ {1ο βηλὸς οἳ ἁῑνῖης 

ΊταίἉς [οοπαρ. Βομοούίρ. {πι 1ο6,),---απᾶ 

γραώδεις (ἄπ. λεγόμ.) 85 Ἰπτο]νίηρ Ξοο]- 

191 απᾶ αὈφυτᾶ βἰβίεπιθηία, Ἰοίβῦ, 

ΑΡ{Υ οοπιρβΣ68 ΒΑΡΟ, 1. Ῥ. 32 Α, τὴν 

ποιητικὴν ὙΎραώδη μυθολογίαν ἀποφαί- 

νε. ΤΠθ Ἀβεετήοα οἳ Έαατ {λαί 
γραώδης Ροϊη{β Το 8 γραῖα, ἴπο ΒορἩ/8- 

ΑολαπιοίἩ (οοπαρ. ἴθεεῖας, Κἰτοᾖση- 
θεδο]. 8 45), 18 απίεπαΡ]θ; Ιπάερει- 

ἀεπί]γ οἳ οὔιε οοπβΙᾶεΓβ{Ιοη8, 15 τ1ΏΣ 

Το τεπιατ]κθᾶ ἐιαῦ γραϊκὸς (Ο1ετα. Α]εα. 
Ρα. ττ. ϕ, ϱ. 279, Εοἵζ.) που]ᾶ ατα 

Ῥεθα ἴΠαβ πιοτο ρταπαπιβοσΗγ οχαοῦ 

ἴῆαη {πο Ῥτθβοηί γραώδης (γραοείδης). 
παραιτοῦ] ’ ἀεο[ίπα, Ίιαυε ποέ]β ἰο ἆο 
τυἱέ],) ἀπόφευγε, ΟοχΗΓ; ΑἶναΥΕ Εἰτη- 
1ατ]γ αεεᾶ ἵπ ιο εροοπᾶ ΡΕχΒΟΠ {Π ἴπθ 
Ῥαεῦ. Ἐ)ρ., 6.6. ΟἩ. . τί απᾶ Τ6. 
11, το (ΡετΒΟΠΒ), 2 Τίσα, , 53 (11ἱπρβ). 
Παραιτ. ἄοθεΒ ποῦ οοοΙχ πβαίη ἵπ Βὐ 
Ῥαυ]’ς Ἐρρ.; 16 18 Ἀοψετεσ αβεᾶ ἴλτορ 

Έπιθα {π Ἠεῦ, (κ, το, 2 9ἱ8) απᾶ 

{οαχ πιος 97 Βἱ ΤἼί(θ: ο0ΠΩΡ. Ζοβ6ΡΙ.. 
Απίίΐη. ττ. 8. 8, παραιτησάµενος πᾶσαν 

τιμήν. 1108ΕΠΕΣ, Ο08. Ρ. 494, βἱ1θῦ 8 

οορίοις 1βέ οἳ οκκ. ἔτοτα Ῥῃϊ]ο, {θ 
ταοβῦ ροτηθπί οἱ πΏ]οὮι 16 41160. τττ, 

648, Το. 1. Ῥ. ττὸ (οᾱ. Μα πρ.), πΊιετα 

προσιέµενος απᾶ παραιτούµενος 816 Ῥπῦ 

ἵπ οΡροβί{ίοἩ; 866 8180 ποίθα 0Ἠ ΟἩ. Υ. 
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Ἑ σεαυτὸν πρὸς εὐσέβειαν. 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α. 

ἡ γὰρ σωματικὴ γυμναδία 
3 / 

πρὸς ὀλίγον ἐστὶν ὠφέλιμος" ἡ δὲ εὐσέβεια πρὸς παντα 
ϱ) /' ΄ . { ” ”/ ο - - 9. 

ὠφέλιμός ἐστιν, επαγγελίαν ἔχουσα ζωῆς τῆς νύὺν και 

11. γύμναίε δέ] “απᾶ ταί]εγ 
εωεγείεε; 6ο ΑπίΠ,, οοχτθοΒῖγ παβσ]ατπρ 

119 δέ, ὙγπΙοῖι ΒΘΙΥΘΒ {ο Ῥτθβεπί αΠ{- 

{Πε[οβ]1γ {19 Ρροβ]{ΐτε βἱά9 οἱ ἐλθ οοἩ- 
ἀποῦ ΤΙπαοίἩγ 15 αχρεᾶ {ο 885πηθ. Ἠθ 
1 Βτρί πορα/ἰτοΙγ παραιτεῖσθαι μύθους, 

{δη Ῥοβίτε]γ γυμνάξζειν κ.τ.λ. Τ1θ 
:Βρεοῖ] ἴθγπι γυµνάζει (Ηεῦ. τ. 14, 

«κα, 11, 2 Ῥεῦ. Π. 1) αρρτορσῖβὔεΙΥ 

ΣΙΑΥ]Β{θδέγεπιοι8 ε[Γογἰ νπ1οὮ Τίχαο- 

{1 νββ {ο Ίηθ]κθ, ἵη οοπίχαβῦ πι λα 
βἰπᾶ]θᾶ ἄσκησις οἳ χο {8159 {θ86ΊεΥΒ. 
πρὸς εὐσέβ.] '/ον Ρἱείψ; εὐσέβεια, 
“ῬτασίσΒ], οα]1ψο, Ρἱ6ίγ᾽ (866 ποῖθβ οΏ 

οἩ. 14. 2), 88 ἴμο επᾶ {οπατά πλἉῖο]ι 
Τπιοί 1 πας {ο ἄἰτθοί Ἠ18 οπᾶεατοιιτΒ. 

Β. γὰρ οοπΏττης {πο Ῥχθοθᾶίης 
οαιβο Ὦγ Ῥα(ήπρ σωματικὴ γυμνασία, 

119 ουπαχᾶ απᾶ {19 νυὶβίρ]ο, {π ο0π- 

Ίχαεί πΙΙἩ γυµνασία πρὸς εὐσέβ., ἴ1ιε 

Ἰπίθτηβ] απᾶ 1ης πΏβθεἩ., 

ἡ..,σωματικὴ γυμν.] ΄]α εωετοίθ6, ΟΥ 

ρ 39 

ἐγαϊπίπα, ο) ἴ]ε Ὀοάμ, 851. 1950) 
ρ 

[ ρα  [εχετοϊξαξίο οοτροτῖα]. Τ19 

εφασὶ πιθΑπΙηρ οἱ {λιθβθ Ὑγοσᾶς 18 ΒΟΙ16- 

π]αί ἀοαέα]. Τυμνασία ΠΙΑ Ῥο 16- 

Ἀαττοᾶ, οἶξ]ιεχ (α) το ἐῇ1θ πιθτθ ϱ1/δἰοαῖ 
ἐχαϊηίπο οἳ ὅῑε Ώοᾶγ, ϱγπιπββ{ο 6ΧΕΙ- 
οἱβθβ Ρ{οΡ6Σ, ο ΊΨ., Ἠπσίμ., απᾶ, 88 
απὶοΏέ Ὦο οκρεοίϊεᾶ, οπββίη., Ἐβῦ., 

Μασ]ς, α1.; οἵ (ϐ) {ο ἴχθ αθοσέέο ὑχβίτ- 

1η οἳ {ο Ὦοᾶγ (1 Οογ. 1π. 21) ἵπ 18 
πηοβῖ Ρεπεχα] α5ρεοῦ (ἡ ἄκρα σκληρα-, 

Ὑγωγία τοῦ σώμ., ΟΟΣΗΦ), πει τεῖζετ- 

6168 {ο {πθ ἠπθοβορΏβίο ἀἱβοῖρ]ίηρ 
οἳ {πα 19ἱβ6 Ίεαομοσς, ΤΠοπαβ8 Λα., 
ΜΑΜΗ., Ἰιαβῖηρ., αἲ. Οἱ {οσο (α) 
18 ηοῦ Το Ὀς ΒΙΥΙΥΑΑΣΙ17 τε]εοζεᾶ, ϱ8 19 
πββ πιβϊη{αἰηοᾶ Ὦγ Ο0Ἠ78., ΤΗΘοΡΗ. 
(πουρἩ οπταἱβία]τοα ρτουπἄς), Τ1εοᾶ., 

(Βουπι., ϱπᾶ Ίαβ Όδοθι ἀθ[ίοπάθά ππζ]ι 

Βοπθ {πρεπήίγ Ὦγ Ῥε ἸΜείίε: 899 
Βπΐσας, Τ]εβαιωγ. 8.Υ. Το]. 1. Ῥ. 894. 
Α8 Ἠοποτεχ γυµνασία 18 ποῦ πΏοοπη- 

1ποη]γ πβθᾶ ἵπ 1658 βρεο]β] ταἴθγεποΕΒ 
(ε.ϱ. Ατίαβοῦ. Τορ. στ. 5, Το]σΏ. Η{εύ. 

1. α. 2),---88 γύμναξε (τετ. 7) ῬτθρᾶτΘΒ 
τς {οΥ {118 πιοᾶΙβοβ{{Ο1,---88 111 οΟΠ- 

Μθχῦ ΒΘΕΙΠΑ {ο τθαπχθ ἃ οοπ/χθβε 

Ῥείποεη ακίετπαἰ οΏΒεσταποεβ οπά ἵπ- 

ψ/αχᾶ Πο]{ηθβΒ,---Απᾶ, 15417, 6 βοθί]ο 

Ῥγποίίοθα {οχπιθᾶ βΟ τειΥ ἀῑδιιποίϊνο 

8 {θαίττο οἳ {λαῦ ουχτεαῦ Σευ]ε]α ΤΊεο- 

ΒΟΡΊΏΥ (ὔοβερΏ. Βε[ζ. οι. 11. 8. 3 84., 

«ῬπΠο, Ψ{ὲ. σοπέεπιρῖ. 8 5.) πἉῖοῖι ἵι 

[118 οἩαρίθγ ΒΏΡΘΔΣΒ 5ο ἀἱβήποί]σ α]- 

1αᾶφᾶ ἴο, 15 βεεπας ἱπροββίδ]θ 6ο ατοϊᾶ 

ἀεοίάίπρ ἵπ {βγουχ οἳ ἴλπθ Ιαΐέες 1π- 

Ίβτρ.; 8Ο ΒῬοτοτίᾶρο, επι. οι. Ὑο]. 

1γ. Ῥ. 4ο8 (Α.-0Ο. 1405.), Νθαπάος, 

Μἰαπίόπρ, Ὑοἱ. 1. Ῥ. 249 (Ῥονη), θπᾶ 

ΑΡΡΥ. {19 ταα]οτίΏγ οἳ πιοᾶθγη ΘΧΡο- 

ΒΙ{ΟΥΒ. 14 15 ο πτρθᾶ {αι ἡ 

σωματικὴ γυμ». (1 {18 βΕΠΕΘ) παβ ππ- 
τρβἰτ]οῦοᾶ]γ οοπᾶεπιχθᾶ 1Ώ Τ6Γ. 2, 3) 

Απᾶ οοπ]ᾶ πθτεχ Ῥο β{γ]θᾶ 67εΠ πρὸς 
ὀλίγον ὠφέλιμος, 1ὗ 8θ6Π18 εποισΏ {ο 
βαγ {ελα ἴπθχο {πθ Αροβίϊο 15 βΡρθα]- 

Ίπρ οἳ 168 πιοχδίᾶ ἀθγο]ορπιθπί 1Π ἐπα 
ὕστεροι Καιροί, ἨθΙθ οἳ ἴλθ ΊιοΓθ Ίππο- 
ορπῦ {ποιρΏ οοπαρατα τε] Ρτοβί]οβς 
Β5οθἰἰοίβη οἳ ἴπθ ρεβοηί, 
πρὸς ὀλίγον {βίοη ϱεΥ 8ε ΤΙΑΥ οἴηου 
ταίΐον {ο {πο ἄπνγαξίον (ντ., Τηθοᾶ.; 

οοπαρ. Ζ4Π188 1ν. 14) οἳ ἐ]ιθ ὠφέλεια, οἳ 
ἴμο επἰεπί Το πο] 15 π1αΣ Ὦο αρρ]ῖθά 

(Παΐμος, ο Ἰο[ίο). Το οοπίθσὲ 
Ἡοπεγαχ, απᾶ ἴπθ απ Πἐλθεῖς πρὸς πάν- 
τα, 86614 ἴο Ῥρ ἀεοῖᾶςᾶΙσ ἵη {ατοιχ οἳ 

{19 Ἰαΐΐ65, απ {ο παἰ{ ἐς τηθαπ]ηρ {ο 
ες 10019) (/ ϱ παοᾶίσυπι,᾽ Υαἱρ.)----'ἴο 
16η’ οΏ]θοίβ, επᾶς, ος οἱχοΙπΙβίΑΠΟΕΒ 1η 

μ1ϱ,᾽ ἑουυαγᾶ υἨΙοἩ. (πρὸς ὀλίγον, ποῦ 
ὀλίγῳ οἵ ἐν ὀλίγφ) Ὀοᾶ]σ ἐχαπίηρ απᾶ 
ββοθἰἰοίβπ ο8η Ῥο Ῥτοβίαῦ]γ ἀτοοίθᾶ. 



ΤΥ. 8, 

τῆς µελλούσης. 
” 

ἄξιος. 

1Ο. 

0, 19. 61 

πιστὸς ὁ λόγος καὶ. πάσης ἀποδοχῆς 9 
εἰς τοῦτο γὰρ κοπιῶμεν καὶ ὀνειδιζόμεθα, ὅτι 1Ο 

κοπιώμεν] 1η ο. τ, 2, Απιᾶ ΤέδεΠ., καὶ 18 Ῥτεβχοᾶ, γη ΕΕΚΙΙ; ΠΙΑΗΣ 

ταθβ.; ΟἨ1γΑ., Τηθοᾶ., ΤἩθορΗ., αὔοαπι. (Έεο.). 15 18 οπηθᾶ Ὦγ ΔΟΡΝέ; 

ΟἸατοπα., Δαρ., αἱ.; Ο75., ΟἨ18., Ώδτα., 8]. (Γ/αεππ.), πιᾶ ρεγ]ιαρα τἱΕΙ{1γ, 1ο 

βαάϊδίοι οἳ δὲ Ῥεῖπρ ΑϱΡ7. {αβί ϱαβ]οἰθπί ἐο ἔατη {Ἡρ βοβ]θ. 

ἔχουσα] ΄ας ἐὲ λα,’ 'δἶπορ {ὲ Ίαν ο 
οβΙιδαΙ Ἴδο οἳ {πθ ῬαχβσΙο (οοπ1Ρ. 

Ῥοπα]άς. ἄν. 8 6τς 8ᾳ.) ἵπ οοπβσηᾶ- 

Ώοπ οἳ ἐλο Ῥτοοθᾶίπς αβεθτίοη. Οπ 
ἴἨο ργβο({οβ] αρρΠΙοβίίοπ οἱ ἐΠῖς οἶθ1156, 

5866 Έλχτοπν, δεηπι, 1. 11, οἱ. 1, Ρ. 

33 5ᾳ. (Οαζ, τ819). ἐπαγ- 

γελίαν... ζωῆς] ΄ρτοπιίεε ο) 1ήε.. ΤΠε 
Εοπϊανα] τε]αίίοη 16 ποῖ ρετ{εο[] ο]εατ. 

18 τὲ Ῥο ἐο επ. οἳ ἑάεπιϊέη ον αρρο- 

αὐδίοπ (οοπαρ. Βομθιοτ]. 5ηπέ. 8 12, 1, 

Ρ. 82), ζωή, ἴπε ἱπαροτί ος ταίμετ οἳ- 
Ἰθοῦ οἳ ἴηο ῥτοπιβθ, που]ά βθοπο αὖ 

Άτεί βἱσ]ιί {ο Ιπγο]το πο θρρΙσαΠοηβ, 

αιιαπ{τἑαίέυε ('Ίοις 146,’ ρα. νΙ. 2, 

Το Ί.) πΊεἨ 1Π. οοππεχῖοἃ πη(Ἡ τῆς 
νῦν, αιαϊθαίίυο («Ἠο]γ, Ῥιεβεοᾶ 46] 
ψ]θηα ἴπ ϱοπηθαίΟΠ ψἴη τῆς µελλού- 

σης. 1 αραῖπ 16 Ὀο {πο ρεπ. οἳ ΤΕ/εγ- 

επεθ ἐο (Ἠπ{Ἡ., οοπαρ. ΑΙ/.), ος οἳ ἴπθ 

φοϊπέ οἱ υἱεω (Βοπεποτ]. 9/1. 8 1δ.:, 
Ῥ. 129 84.) ζωὴ τεϊβ]πβ 155 ΒΕΠΘΥΑΙ 

πηθαπίπρ («νὶἰίαὶ εχἰβίοπορ,᾽ 6ο.), Όαῦ 
ἐπαγγελία Ῥθοσπαθβ ΙπάθβπΙΐθ, βπά 
ἨΙΟΙΘΟΤΕΣ 15 1η  ΟΟΠΠΕΣΙΟΏ ση 18 
ἀερεπᾶρπ{ ρεπϊ τε ποῦ Βαρροχ{εᾶ Ὦγ 

ΒΠΥ οἴλθσ ρ8β8ηρο ἵη {πο Ν.Τ. Τηϊ8 

185ἱ οὐ]θοίῖοπ 18 8ο β1476 (λα 16 βεθιις 

ῬτοΐοταῬ]θ ἴο αἄορί ἴπο Βτεῦ ἔοτπι οἳ 
6επ., Ῥαῦ {η ῬοίἩ παθταΏθίβ {ο ρἶτο ζωὴ 
Ἱές Ἠἱρμος απἆ πιοτθ ἀεβη1{ο]Υ βοχϊρίι- 
τα] 586Π56, απ {ο τορατᾶ 1 ας Ιπτο]τίηρ 

ἔλο Ἰᾶθα, ποῖ οἱ πιετθ Ἰθηρί1, οἵ οἳ 

ταρτοτηα{οτία] Ώ]εβείτπρα (οοπἑγαβί Ματῖς 

ᾱ. 49, μετὰ διωγμῶν), Ὀπῖ οἳ ερίγισιαὶ 

ἨαρΡίΠΕΒΒ (εὐδαιμονία, ΟΓΑ) οπᾶ Ἰο]]- 
Ώθβθ; 1π Αα ποτᾶ, 35 6κρτεββῖηρ / {Πο 

Πάρ]οβέ Ῥ]οβεράπθββ οἳ {16 ογθβίατο:” 
β66 ΤτρΠοἩ, ΥπΟπ. ὃ 27, ἩΏοβθ Ρ]ή]ο- 

Ίοργ Ἡοπεταχ, ἵπ οομπθοΗπρ ζωὴ ψῃ 

ἄω, ἵ8 Ἀοτο ἄοιοέ-α {6 16 ταί]θΥ 001 - 

ηροίθᾶ γη Ἡ Τα{. 'γιγετθ᾽ (Βαηςος, {έν)ι 

βθθ 68). Ῥοή6, Εέγπι. Μογεσ. Το]. 1. Ῥ. 

ο65, Ὀοπβ]άς. Ογαἰφζ. 8 112, Βεπίαγ, 
Ἰγιτοεἰῖεσ. Ὑο]. . Ῥ. 68η. Τήηθτθ ἶ8 
8 ροοᾶ ἰτεβίδε οἩ ζωή ἵπ ΟΙΕΗ. Ορις. 
Ρ. 187 8ᾳ. τῆς νῦν κ.τ.λ.] 

16 έωο Ιπᾶερεπᾶρηί ρασίς {Πίο νἉ]οῖι 

{πθ Ηΐο ρτοπςεᾶ {0 εσέβεια 8 ᾱἷ- 
τἰάθᾶ, 16 ἵπ πῖδ ποτ]ᾶ, απᾶ ἵπ ἐπηέ 

πο] 18 {ο οοπιθ: ἴπο Ῥτοπαίβθ οἱ ἐθ 

ΟΙ οοτοηαη{ 8τθ Ιπτο]τεά απᾶ Ίποογ-- 

Ῥοχαῖθᾶ Ίπ {πο εν (Ταγίοτ, 1, οἱ 

Οήκέ, τα. 13, Ρϊδο. 18. 15), 8πᾶ Θ6Π- 

Ἠαποθᾶ Ὦγ 10. Οπ ἴπθ πβθ οἳ ἴ1θ ατύ., 

ψη]οῖι ενας 66ΥΥ6Β {ο πιθτ]ς οαοἩ ρατέ 
86 βθρΒταίθ, οοπιρ. Ἠηπας, ἄγ. δ το. δ, 

Ῥ. 117. 
ϱ. πιστὸς ὁ λόγος κ.τ.λ.] Βεο ποίθς 

οἩη οἩ. 1. τό; Ώθτθ ἴῑλε {ογπασ]ε, { 60Π- 

Ἠτηιαίουσ οἳ π]αί ΙπιππρᾶιατεΙ Ρρτε- 

ορᾶες, τὸ ὅτι ἡ εὖσεβ. ὠφελεῖ καὶ εἰς 

τὴν παροῦσαν καὶ εἰς τὴν μέλλ. ζωὴν 

εἶναι λόγος ἄξιος νὰ πιστεύεται. ΟΟ0Τ8Υ 

[πιοᾶεια τε]. Τ1θ ῬρατβοΙο γάρ, 

τογ. το, οἈσὶοπβΙσ Ρτοο]αᾶες αγ τοίετ- 

επος {ο π]ια{ {ο]]οπ (οΏΡ. ἴο ΟογΡ.); 

6Οπ1Ρ. ηοῖθβ ΟἩ ΟἩ. 1, 1, 
1ο, εἷς τοῦτο γάρ] “Γοτ Ἰοολΐπῃ ἐο 

ἐς) (6οἵ.1. αο, οοπαρ. Ῥοπβ]ά8. Οταιψ]. 
β τ7ο), ! ἐπ γεΓετεποθ {ο ή,’ Υὶπ. πθ. 

τοθ]παΏίοπ οἱ ἐῑθ ῥρτοπαήβο {π ΟἳΣ ΟΠΗ 

6886Β: τἰ δήποτε γὰρ τὸν πολὺν τοῦτον 

ἀνεδεξάμεθα πόνον...εἰ µή τίς ἐστι τῶν 

πόνων ἀντίδοσις; 11θοᾶ. Το τοῖετ- 

θπ68 οἵ εἰς τοῦτο (07 πο ΠΘΑΠΕ Β7- 

οπ7πιοιβ θὰ διὰ τοῦτο, τοῦ.) {ο 

ἴηρ {ο]οπίπρ. ὅτιι-- ' ἰπεχείοτθ πε 

Ροἱὰ 19ῤοας...Ῥεοβαβθ, ΑαΐἩ. (οοπρ. 

ΤΗΘΟΡΗ., Βε78, 8].), Ἠ88 Όθοι χθοθη!]Υ 
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ϱ - - , 3 

ἠλπίκαμεν ἐπὶ Θεῷ ζῶντι, ὅς ἐστιν σωτὴρ πάντων ἀν-' 
, , - 

θρώπων, μάλιστα πιστῶν. 

ἀοϊοπᾶεᾶ ὮΥ Ἰ1θβίπρες; Ῥαό βπτε]Υ 

{ἐπίς Ιπῄογγαρίς ἐ]λο ομιθα] οοηπιθχίοἩ 
(ὰρ) σῖζἒ του. 8, απιᾶ 118 οοηΒΥΠιΤΟΙΥ 

βεᾳποὶ νετ. ϱ. 14 {8 ποῦ ΠΘΟΕΒΕΑΙΥ Το 

χθθἰτίοξ τοῦτο Το ἐπαγγελ. ζωῆς τῆς 
μελλούσης (Ὑ1θβῖπρ.), {οι αή]λοιρ]ι 

{Πῖ6 που]ᾶ πλίαταΙΙσ {οττα ἐῑιο ο]εῖ 
επᾶ οἱ [1ο κὀπιᾶν απᾶ ὀνειδίξεσθαι, 
ΒΕΠ] ζωὴ (η 119 οχοπᾶρᾶ 5οπςθ) ἡ νῦν 
πη]ρΏ/{ α1δο ο]. Ώ]γ ἔουτη 19β οὐ]εοῦ, 8 

Ραΐπρ ἆ χϊπᾶ οἳ Ρ]εᾶρε απᾶ ἀῤῥαβων 

οἳ ζωὴ ἡ μέλλουσα. κοπιώμεν 

κ.τ.λ.] «τε ἰαῦοιγ ατιᾶ αγε {λε οὗ]εσίς᾽ 

ο) γερτοας]ι;᾿ ποῦ ταθχε]γ δὲ Ρα] α]οπθ 

(6ο. 1. 29), ος δὲ Ῥατ] απᾶ Τἱπιοίμγ, 
Ῥαΐ {19 Αροβί]ος ἵπ σοποχα] (τ 095. 1. 
12), Ξπᾶ οἩἡὴ Οµβίαη ταἰβε]οπατίες 

ΑΠᾶ ἴ68ΟἨΘΙΒ. Κοπιάω ἵ8 ἐτθαπεπ{]γ 

αβοά ἵη τείΘΙ6ΠΟΘ ἴο ῬοίἩ αροβίο]ίο 

βηᾷ πηϊπ]βθετία] ]αροιτβ (Βοπι. αγἰ. 12, 
1 Οο5. αν. το, (αἱ. {τ. 11, β].), στι 

Βπβῖοη, 38 ἴπο ἀθιίταίίοι [κοπ-, 
κόπτω,-- ποῦ Ββηβο. Ἱαρ, ῬεπίεΥ, 

Ἠωγσεϊῖεα. ο]. τ. Ρ. 168] 5αρρεςίς, ἰο 

πρ Το] απᾶ σι] εγίπφ νΏάοὮ 8οοοπι- 
Ραπ]εᾶ {πεπα., 118 τονάῖηρ 18 πού 

Ῥοχ{θοί1γ οργίαἶη: ὀνειδ. 19 τορ]αοεᾶ Ὦτ 

ἀγωνιζόμεθα (1ιαο]ππ.) πι ΑΟΕαΚΝ1: 
16 18 Ἀοπεγετ αἀορίθᾶ ΑΡΡΥ. οπΙγ Ὦγ 

οπε Ὑετβίοη, 97Γ.-ΡΕΗΙ1., απᾶ 196 8115- 

ρίοΐοἈ 8 Ὀεῖηρ εβδίας, απᾶ ας Ἱανίης 

ῬοββΙὈ]ψ οπἱρϊπα(θᾶ Ίτοπι Οο]. 1. 29. 

1ὲ καὶ κοπ. (160) Ὦο εἄἀορίθᾶ (5εο 

οπ ος] ποῦς) {πε καὶ Ίιαβ απ επωρηαδί5 

νψ]οχι, 16 ταμςί ὃς βαίᾶ, 866118 Ῥθος- 

Πατ] αρρτορσϊα{θ, οοτΏΡ. 1 Όος. 1ν. 

ττ; ποί ΟΠΙγ, ’ Μοῖ] απᾶ βἴιαΊ1θ) (καὶ) 
ΏΟΣ ’ πΊθγε {οἱ1, λογο ϱΏΑΙΠΕ᾽ (τε... καϊ), 

Ῥαΐῦ «48 πο]] ἴχθ οπθ 88 {1ο οἴλαν ) 
(καὶ... καί), οί ρβτῖς Ὀδίρ ἴπιπ]ίαχιθ- 

οπβΙγ Ρτθβθηίθεά 1Ώ 9Π6 ΡρτθάἰοβΙοη : 

βθο Ὢπαυ, ἄγ. 8 54. 4, Ῥ. 389, Απᾶ 

οοπ1ρ. Ώοπβ]άβ. Οταιψῖ. ἃ 189, 105, 

ΡΡ. 323, 338. ἠλπίκαμεν] ΄ωο 
Ἱαυε δεί ο Ίιορε οΝ, «Ώθνο Βεῦ απᾶ 

ἃο βοἱ Ίορο οἩ,-----ἴἨθ ρεγίθοί εκρτεββ- 
Ἰηρ {πο οοπΏἵηπαπος απᾶ Ρ6ΓΠΙΠΘΩΦΘ 

οἳ {ο ἐλπίε; 5εε Βοταλοατάγ, δγπῦ. Σ. 

6, Ρ. 378, Οπᾶ οοταρ. οἩ. τ. 5, τί. 17, 
ζοἈη γ, 46, 3 Όοχ. 1. 1ο. Ῥεῖ]ε απᾶ 
Ὑθβίηρος οοπρ8τθ 1 Όου. αν. 10, 

ἠλπικότες ἐσμέν, Ῥαῦ 1έ ϱἹου]ᾶ ποῖ Ὦο 

Σοτρούίεπ {]ιαί {ποτε ἠλπ. ἑσμὲν 18 ποῦ 

ΙΠΘΥΕΙΥΞΞ ἠλπίκαμεν, 898 Μαγοχ {πι ἶοο. 

"Ελπίζω, 1 πιστεύω (οοτΏρ. ηΟίΘΒ ΟΠ 

οἳι. Ἱ, τό), 19 ζουπᾶ {πι 1Π9 Ν.Τ. 1η 60Ἡ- 
πηρσίοη η ἄβοτεπί Ῥτερρ. ; (α) σι 
ἐν, 1 Οοτ. Στ. το, ’8Ρ68 ἵπ ΟἨπὶρίο τθ- 

ροβίζα: (0) πο εἰ, ζοἩηπ τ. 45, 2 

Οου. 1. το, 1 Ῥε. 111. 6 (Τ/αοΏπη., Τ1δε]ι.), 

πιρτ]άπρ ἴμο ἀῑτθσβίοη οἳ ᾖ1θ Ίορθ 

γη] Ῥ6τΏθΡβ 45ο βοΠ18 Γαϊπ{ (]οσβνε) 

ποβίοη οἳ ππίοη οἱ οοπιπιππίοη πὶ δα 
11ο οῬ]θοί οἱ 15; οοπαρ. ΠοῦθΒ οἩ οἩ. Ἱ. 

16, απᾶ οπ αἵ. Πἱ. 27: (ο) οι ἐπὶ 
Ἀπᾶ ἅἄαί., οἩ. τὶ, 1], Ἐοπι, Χν. 12 

(1ΣΧ:), πιαπ]άπρ {Ἡε Ῥαβῖ5 ος {οππᾶς- 
εοτ οἩ ΥΠΙ6Ἡ {ο Ἰορο τοβίς; (4) πΙία 

ἐπὶ απᾶ ασο. (οἩ. τ. 5), πιατ]είηᾳ ἴπο 
πηρη{α] ἀἰτεοίίοη σι α τί {ο ὑλαί 

τε[αηοθ; οοπηρ. Ώοπα]ᾶς. ἄτ. 8 4184. 

Τ19 απαρίο ἄαίϊνο 18 {οπηᾶ (Τιαεῖη., 
Τί8ο].) ἵπ Μαι, πι, ο{. 
ὅς ἐστιν κ.τ.λ.] ΄ω]ο {9 ἐιε δανίοιιν οἱ 
αἲϊ πιεπ ;) τε]αίνα οἰβαξο, ποῦ Ἠοτ- 

6πες ψ(Ὦ ΑΏΥ οβ58] ο: θσρ].ηςἴοιγ 

4οτοθ (1145 που]ᾶ ταοχθ πβίιτα]]γ Ῥο 
ὅστι), Ὀσέ αἰτηρ]γ ἄρο]αταίουυ Ἀπιᾶ 

ἀεβπϊατο. ΤἩο ἀθε]αταίίοη ἷ6 τηβᾶς 

ἴο ΑποΆ5θ ἴπο 18εἰῖπρ ἐπί ᾖ]ιο 641ΠΘ 

ἀοᾶ νΏο 8 α ζυέπῃ ἵ5 ι ἰουΐπῃ ἀοᾶ, 

οπο ἵπ πΏοπα ἐᾳαῖγ ὑταθῦ 18 ποῦ ρ]ποθᾶ 

Ἰπναῖπ; {119 βατίοιτ οί α1] ποπ, 6ΙΘβΥ, 

εβρθοϊα11Σ, οἳ έπεσα ἐ]λαί Ῥε]ίενε. ε 

ὙΜεῦίο οΏ]εοῦς {ο {πο π5θ οἳ μάλιστα; 
ΒΊΣΘΙΥ 11ο ΡΕΙΠΙΑΥΥ ἨοίβίοΏ οἳ µάλα, 
εἶπ ο ϱτεαί ἀθρτορ΄ [οἱοβεῖγ οοπηθοἰθᾶ 

νηἴἩ μεγάλα, ΟΟΠΙΡ. 'τηο]θς;) Ῥοῦ6, 

Ἐψπι, Εογεο]ι,. Ὑοἱ. 1, Ρ. 283], 15 Ίιθτο 
Ῥοσ/{αοί]Υ βαϊαΌ]ο απᾶ Ῥτορεσ; ο ἵς 



ΙΥ. τ, 1, 

Τοἳ ποῦ ἴ1γ γουέἩ Ἱη- 
ἆπσος οοπύθαρΏ; Ὀθ 1Α- 
Όλος α παοᾶε]. Νερ]εοί 
ηοῦ 67 βρΙτΙ 1] Ρ1Εἱ8. 
Ῥιΐ Ῥθχβθυοτο ἵπ 
1 ἀπί]θ8. 

ἴηθ σωτὴρ οἳ α] πιθ, {η 1ο ᾳτθβίθεί 

ἄορτοο οἳ {ἐ1ιθ πιστοί; 4.8. ἴλο ρτοαῖθεῦ 

Απᾶ {α]]οςί οχ Ιου οἱ ἨΙ8 σωτηρία, 
198 οοπρ]είθ τοβ]1ζα{1ομ, {8 666Ώ 1π ἴπθ 

6856 οἱ {16 πιστοί; 6ΟΙΠΠΡ. 1. γἰ. το. 
Τηετο 15 1πνο]τεᾶ 1π 19, α5 Βεπρεὶ οὔ- 

ΒΕΙΥΘ8, Απ΄ ατριτιθηίππη α παϊποτί 
ἑαπαπ{οτηαρίςθαπη [Ὀ6ἱρεπεβοεπ ατα] 

εσρει]επίαχ Ρ οτί ἵπ 6υπι ερεταΏί,” 

σαν. Οµπ ἐς Ἱπιροχίαηῦ {οχῖ, 596 

ᾷοἩχ ΒΟΤΏΊΟΠ5 Ὦγ Β4ττοῦ, Ἠ)ογ]ς, Νοἱ. 

1γ. Ῥ. 1 8ᾳ. (ΟΣὲ, 82ο). 
11. Παράγγελλε]΄ σοπιπαπᾶ,᾿ ΛαίἩ., 

γι]ρ., ἀοΐἩ.; ποῦ «εκΏοτί, Παπιπ., 

ος «πηοηθ Ρηϊναδίτα,᾽ τοῦ,, Ὀαῦ η 1πθ 

πβια]ὶ απᾶ Ῥτορθς 8ΕΠ56, ΄ΩγΦοίρε, 

ἐπίταττε, Ο0Ἠ178., πο {πας οκρἰαῖης 

πρ 5ο οἱ 8οἩ ἔετηι: τῶν πραγμάτων 
τὰ μὲν διδασκαλίας δεῖται, τὰ δὲ ἐπι- 

ταγῆς...... οἷόν τι λέγω, τὸ μὴ ἰουδαῖΐζειν 

[οοτπρ. τετ. 7] ἐπιταγῆς δεῖται' ἂν 
μέντοι λέγῃς ὅτι δε τὰ ὑπάρχοντα 

κενοῦρ...... ἐνταῦθα διδασκαλίας χρεία, 

ΜΗ οποίζ. ατττ. ἡπάδ. ταῦτα] 

είλεεο ἐ]ίπρε, ποῦ ππετεἰγ 1ο 1.5ῦ 

βἴαἰοπιεηξ, ὅς ἐστιν κ.τ.λ. (εββοὮ.), 

ΠΟΥ, οη {πο οἴποτ Ἠαπᾶ, πηοτθ Ιποῖι- 

ΒἶτεΙσ, “οπιπία απτρ ἄῑκί ἆθ ΠΙΒΕΠοΟ 
ρϊθία (15 βαοταπα.,᾽ ῴο. Ὀαῦ, τὸ ἐν εὖσεβ. 
γυμνάζεσθαι, τὸ προσµένειν τὰς ἀντιδό- 

σειΒ, τὸ τὸν ἀγωνοθέτην ὁρᾶν, Τ19οᾶ.,--- 
η {βοῦ α1] ἐῑιθ αὐαζεπιοηίβ Ιπο]αᾶρᾶ Ὦ6- 
ἔπεεῃ ἔπο 156 ταῦτα (1ου, 6) απᾶ {1ο 
Ῥτεδεπῇ τεροΜῖοη οἱ ἐ1ϊθ ρτοποΆἩ. 

12. µηδείς σου κ.τ.λ.] '1Ι,εἰ πο οπε 
ἀεερίςε ἐη) /οµί]ι; σου Ῥείπρ οοηπθοίεᾶ, 
ποῦ ἀἰτθοί]γ γγΊι καταφρ.,---  ἀθβρίοϊαῖ 
{6 οὗ Ἰτοπθπι εοραύοπι) (Ώτοίβοὴ. 

Ίρω.; οοπιρ. 11ο, αἱ.), Ὀαξ σΙἩ ἴμθ 

{ο]]οπίηᾳ βθπ. τῆς νεότητο. 3116 
ἔοτταθΥ οοηβἰγαοδίοἩ 15 στη ΡΙΟΘΙΙΣ 

{οπαδίο (που, ἄν, 8 8ο. 0, Ῥ. 188), 

Ῥαΐ 18 ποῦ βηρροτθεᾶ ὉΥ ἴπθ αςα οἳ 

καταφρ. ἵα ο Ν.Τ., θπᾶ ἶ5 ποί θ- 

05 

Ἡαράγγελλε ταῦτα καὶ δίδασκε. ΤΙ 

µηδείς σου τῆς νεότητος καταφρονείτω, 12 
ἀλλὰ τύπος γίνου τῶν πιστῶν, ἐν λόγῳ, 

απ]τεᾶ ὮΥ {1ο οοπ{εχζ. 16 Ίαρ Όθει 
ἀοαδίθεᾶ πλείπεγ ἐπἱς οοπιπιαπά 18 οᾱ- 

ἄγερθεᾶ (α) ἱπᾶϊτεοξΙγ {ο ἐλθ ΟΠατοἩ 
(Πα{Ἡ.), ἵπ {χε ΒεΠ8Θ, “ΏΟ ΤΙΘΏ 18 {ο 

Ἰππίηρε οἩ γουχ απἰοχζγ,᾽ αύθεντι- 

Κώτερον παράγγελλε, ΤΗΘΕΟΡΗ. ε, ΟΥΥΑ. 
α, οἵ (0) ΑἰπιρΙγ ἴο ΤπιοῦἩγ, ἵπ πο 
86156, /]εί ὑιθ ρτατ]{γ οἱ {ιν 36 βαΡΡΙΥ 

119 παπί οἳ 7εαχβ,᾽ Ἡαπατα,, ΟΗ17Α. 2, 

8]. Τηθ Ῥετεοπα] αρρ]ομίῖοπ οἳ ἐπθ 

πεχέ οθτςε, ἀλλὰ τύπος Ὑίνου Κ.τ.λ., 

β6οπ15 ἀθοὶάθᾶϊσ ἵπ ἔβνουσ οἳ (0); 'ἄο 
πού οπ]σ ποραΜἰνεῖη β1το πο Σ8ΒΟΠ {οΣ 

οοπεπαρί, Ὀαΐ ροδζΜ{υεῖη ο α ΠἩπιηρ 

ΘΧΕΠΙΡΙ6.᾽ Τήετε 18 πο ἀἰβιου]{γ 

Ίπ {1 ἔθγπι νεότης βΡΡΗθᾶ {ο ΤΙπαοίγ. 
16 15 1η ο ΠἱρἩ ἄθρτεο ρτοῦαβ]θ (568 

Ἀοΐβ σατἰ, 1--3) αι ΤΙπιοίἩγ πας 
γοιηρ ππεπ Τε Πτβί ]οϊπεᾶ {1θ Αρο- 

ΕίΙθ (4.5. ο, ἸΝθβεετ): 18 Ὦθ νετθ 

Ώλεη 85 ΤΩΙΙΟἩ 88 25 Ἡθ που]ᾶ ποῦ Ῥο 

108 ἴλαἨ 38 (αοοοτᾶῖηρ ἴο ὙΤθβε]εις 

ΟἩτοποΙοβΣ) ΟΥ 4ο (8οοοτᾶ(ηρ ἴο Ῥοθαί- 

βοπ’ϱ) αὖ {πο βββιπηθᾶ ἀθίο οἱ {116 Ἡρ. 
---ᾱ, ΤΘ]8ΙΙΥΘ νεύτης πῆθη οοπίταβιθᾶ 

νηἑὮ το ἑαποῦίοης θε Ἠαά {ο εχθτοίςο, 

ΏΠᾶ {πο αρο οἳ {Ἠοβο (οἩι, Υ. : βᾳ.) 1θ 
Ἰαᾶ {ο ουοτ]οοῖς, ἀλλὰ τύπος 
κ.τ.λ] ὐμὲ Όεσοπις απ οπαπιρῖς, πιοάεῖ, 

7ου ἐλο Ὀε[ίευσγο:᾽ θέλεις, φησί, μὴ κα- 

ταφρονεῖσθαι κελεύων; ἔμψυχος νόμος 

γενοῦ. Τ]11θοᾶ, Ἰύπος 19 ἰπη]ατ]σ αΡ- 
ρ]εᾶ 1π 8. πιο] 86Π8Θ, 1 Ῥεί. Υ. 3, 
ΡΕ. 18, τή, τ ΤΗ988. Ἱ. 7, 2 Τ16Ε8. 
Η1, ϱ, ΤΙ0. Ἡ. Τὸ οοπαρ. Ώοτη. υΙ, 17. Τα 

Όιο {ο]]οσ]ηρ πονᾶς {πε Ἰηβθτίίοη οἳ 8 
ΟΟΠ1ΠΙΑ ἡ{ΐθς πιστῶν (]αοἷυη., Τἱ8ο]ε.) 

15 41βποῦΙγ {ο Ὦο ρτεζεττθᾶ .ἴο ὕ]ε 

οτάίπασγ Ῥυπουαίίοι (ΜΜ, δε]οῖα), 
88 βειτίηρ {ο ΒρΘοΙΗΥ ση] ρτεα {τετ {οτοθ 
βπιᾶ ο]6ᾶχηθρς {16 απαλᾖθβ απᾶ οοἩ- 

ἀϊμοπα ἵπ πἉϊοἩ ἴ1θ εχαπηρ]θ οἱ Τΐπη. 
τιᾶα {ο Ὦο βιοπη. Τ1οτο {8 Ιπάθθᾶ, 88 

Ἠπίλοι Εαρρεθίε, 8, ]πᾶ οἵ οτᾶος ϱτ6- 
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ώ 3 τα 3 . ᾿ , 3 ῃ , 
18 εν ἀναστροφή, εν ἀγαπη, εν πιστει, εν ἀγνειᾳ. 

ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α. 

) 
εως 

ἔρχομαι πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει, τῇ παρακλήσει, τῇ διδα- 

14 σκαλίᾳ. μὴ ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ χαρίσµατος, ὃ ἐδόθη σοι 

βοττοᾶ ἵπ {ο βτο βαρβίαπ νθς, πηλ]οἷι 
πθοχιβἀεβὶρπεᾶ απά βἱρηϊβοαπῦ; Ἠοτᾶς, 

νποίιος ἵπ ἴοβολίτρ ος ἰπ Βοοῖα] 1Πῇ6τ- 
οοΊΒ6; Οοπᾶμοί(οοταΡ.Ποῦθβοπ ΤγαΠ8. 

απᾶ ον ΕΡ. Ίν. 22), 88 εγὶηοθά ἵπ 

ΒΟΟἨΒ; Τους αππᾶ Γαἰ(λ, πιογο{οσοθΒ 

1η ἐλιαξ Ίππου ΟἨτ]είαπ Ἡήο οἳ π]ϊοῖι 

πγογᾶς αχιᾷ οοπᾶ οί βγο ἴ]ο οιὐπατᾶ Π18- 
Φ ιά 

πάθε(α ος; Ῥιγίη (99. Ίδαο. 0) 5 

πού “οαδΗ{βέο, Ὑπ]ς., ἙῬεπρ., εἶπεν 

Ἡθτο ΟΥ ὉἩ, τν. 21.---0Ἡ ἴπθ ἴγι1θ ΠΘΑΠ- 

ἵπ οἳ ἁγνός, 586 ποίθβ 01 Οι. . 22), ἴπθ 

Ῥτογα/ πρ οἹαταοἰοχὶαεῖο οἳ {πο 149 
οἑέπ/βτᾶ]γ πιαπ[οβίθᾶ απᾶ ἀρτε]ορεᾶ. 

ΤἩρ οπι]ββῖοπβ οἱ {119 ατθοῖε 1π. {Πῖβ 
Ηςῦ πηρΕύ Το ἐιοαρ]ῦ 1ο οοΏΏττα με 

οβποηῦ οἳ Ἠαχ]εβς, ΕΡή. Ῥ. σο, "πα 

ἈὈβίταοίϐ πΊΙοἩ βρεοἰγ {1ο απβΗ16βΒ 

οἳ α ΕυὈ]εοῦ ατθ απασίητοιβ/ 1 ἐπαί 

τη]θ πθτθ πού Ἡλοϊίγ {πᾶριποπείταλ]ο: 

56ο Ἠ πας, 7. 8 το. 1, Ῥ. 100. ΤΗ8 

βἀᾶ1Μοπ, ἐν πνεύματια{ίετ ἀγάπῃ(Ώεο.), 

οπ]γ {οσπά ἵπ Τι; ϱιθαῦ πια]οτίϊγ οἱ 

1ηβ8.; Αταῦ. [Ῥο]γβΙ.]; Τπεοᾶ., Βαπι., 

Β]., 1 τἰρ]ΏίΙγ τε]εοιεᾶ ὮΥ Γαο]πι., 
ΤίρεΙ., απᾶ πιοβῦ τθυρηῦ θίοιβ. 16 

πιάρ]ὲ Ώαυο οτερῦ ἠπίο {16 {εσί ἴτοπα 

2 ΌοἨ. γι. 6; οοπιρ. ΜΗ], Ῥγοίειοπι. 

Ρ. ότ. 
13. ἕως ἔρχομαι] “πεί 1 οοπιε:” 

ἴπο Ῥτεβεπέ 5 Ῥεπαρβ αβεᾶ ταῖ]οτ 

έλα ἕως ἂν ἔλθω (1 ΟοΣ. 1. ϱ), ΟΥ ἕως 
ἔλθω (Πίο Χν. 4, τι, 8, 81., 6ΟΠ1Ρ. 
Ἠθιπι, ἄε Ῥανί. ἄν, τα. 0, Ῥ. τ1ο δᾳ.), 
ας Ἱπιρ]γίηρ ἴπο ΒΙΤΟΗΡ εκρεοίβ{1οη. 

ψ]Ώίο] ὅμε ΑΡοβί]ο Ἠαᾶ οἱ οοπι1Ώβ, ἐλπ. 
ἐλθεῖν πρός σε τάχιον, οἩ. 1, 1: ΟΟΠ1Ρ. 

ὅο]π χσί. 21, Απᾶ Ὑ1ΠΘΣ, 6. 8 4ο. 2, 
Ῥ. 237. Όπ ἴ]ιθ οοπΒἰιοἰΙοΏηβ Οἱ ἕως 

μοθ ΚΙοΐ, ΒΏευαν. Ὑο]. 1. Ῥ. 596 8ᾷ. 
πρόσεχε] “αρρῖν (11εε(ᾖ), ἀῑὲρεπεῖ αἲ- 
ἑσπᾶ ἴο; ᾿ οΟΙΗΡ. ὨοίθΒ οἩ ΟἩἨ. ᾗ, 4. Τ.Θ 
απηθρπίηῃ Ἠθτς Αιᾶ οἩ, 1, 8 86θΙΩΡ {ο ὑθ 

Ά ἠΜέῖ6 πιοτς ἄθβπι]δο απᾶ {οχοῖδ]ο ἐἴναα 
{η οἩ, 1. 4 απᾶ ἵν. τ; οοπαρ. Ἠθτοά. 1Χ. 

33, προσεῖχε γυμνασίοισι, απᾶ οι ϱουά 

1βΐ οἳ οσσ. ἵπ Ἠοεί Ἡ. Ῥαϊπα, Τεα. 8. 

γ. 3. ος ο. 11. Ῥ. 1102. τῇ ἆνα- 
γνώσει] {ο (ραδῖέο) γεαᾶϊπρ᾽ οἳ ἴε 
Βοτήρίαταβ,ί]ιε Ο14,απᾶργοδαῦζψ(οοπαρ. 

6ο1.1τ. 16,1 ΤἩθ88.τ. 27, θΩᾶ ΤἨΕΥΒΟΝ, 

ΠΗίοέ. οἱ Οπιταῖν, Το]. 1. Ρ. 17, 1 1851.) 
ρατίς οἵ {116 Νεπ Τεβίαππθαῦ: οοπ1Ρ. 

Αοἴβ χῑῑ. τ5, τὴν ἀνάγν. τοῦ νόµου, 
4 Όου, 13, 14, ἐπὶ τῇ ἀναγνώσει τῆς 
παλαιᾶς διαθήκης. Όπ {πο ραΡ1ο τοβά- 

{πρ οἳ ἴπο Βοτρίατες 1Ώ 11θ θ8ΣΙΥ 

οἩατοΒ, 5εο Βίηρ]βπα, Απιΐᾳ. ΧΙΠ. 4. 

3, ΒΠᾶ οοπαΡ. ποῦθΏ οτι σα]. ἵν. 21. 

τῃπαρακλήσεικ.τ.λ.]' ἐΛεεα]ογαξίοτ, 
ἐ]ιε ἐεαο]ιίπρ :᾽ Ῥοῦ] ἴθιπαβ οοοᾶσ βΡ8ΙΠ 

ἑορείπεσ ἴπ Ῥοπι. χῑ, 7, 8. Τ19 ἄῑδ- 
Ὠποβίοη ΠβΙ8Ι]γ πιβᾶς Ῥείνθεη παράκλ. 
ΑΠᾶ διδ., 38 τοβρθοϊϊνε]γ 'ρηρ]ίο ες- 

Ἱοτία οι) απιᾶ «Ῥρτϊναῦο Ἱπαίταοίίοη,) 

βΒΘ6Ι18 τοΥγ ἄοαδί{ᾳ]. Ἑοίΐ]ι βρρεαχ ἴο 

πιθχ]ς α {ΟΥ οἱ ρηὐζίο αἀᾶτοβς, ἴμο 

{ΟΥΤΙΘΙ (88 πο ἀθιϊγαβίοη βαρσθβίς, 

οοπαρ. Τηθο.) Ροββίδ]γ ἀῑτεσίεᾶ 6ο ἐ]ιο 
7εεϊίπρε, πιᾶ αρΏ. {οιπᾶθά Οἵ ΒΟΠΙΘ 

Ῥᾶβδιρο οἱ Βοτϊρίαχθ (566 65Ρ. Αοΐβ 

αἰΙ. 15, πᾶ ὅᾳβύ. Μ. 4γοῖ. 1. 67. 

π]οτο Ἡοποτετ ἴπθ ἴχαο τοβάίπο 16 

πρὀσκλησι»), ἴπο Ιαΐΐος (ἡ ἐξήγησις τῶν 
γραφῶν, ΟΌοταγ) 1ηποχθ {ο ἴῇ1θ τἰπᾶετ- 

αἰαπᾶΐπρ οἳ ἴπο ΠθβγθΥ5; Ρε:Ἡαρβ ΒΟΠ18- 

σπα αἰταί]ατ {ο νο (πού οὐβοιτοᾶ) 
ἀἰβίίποβίοτ οἳ «βεγπποΏ) απιᾶ /Ιδοίατο.᾽ 

Όµ διδασκ. ΠΡ. ποῦθ8 ον ΕΡΙ. 1ν. ττ, 

απᾶ Βαΐοοχ, Τηεδαιγ. 8. Υ. Το]. 1. Ρ. 

οι. 
14. μὴ ἀμέλει] 'Βε ποὺ περίοεί[ιὶ 

ον) {.ε, "ο ποῦ θαΥο Ιποχετοῖρεά :᾿ 
οοπιρ. 2 Τΐ1α. Ἱ, 6, ἀναζωπυρεῖν τὸ χά- 
ρισµα. Τ19 {ο]οπίπρ ποτᾶ χάρισμα, 
ψζἩ ἐ1θ οχοθρΒίοη οἳ τ Ῥθῦ, {γ. 1ο, 
οοσπτς ομ]γ ἵῃπ δὲ Ρας Ἐρρ. πΊιετο 
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- - - διὰ προφητείας μετὰ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυ- 
τερίου. ταῦτα µελέτα, ἐν 

19 19 [οαπᾷ ας Π8ΠΥ ἃς βἰχίθεη 6πῃΘΒ, 
Ἀπᾶ {π α]] οΏσθς ἄθποίθς «, αἰξί 611Δ- 
ηρίῖπᾳ ἔτοπι Εο Ἠοὶν Βρϊτϊἑ ου ἴ]θ 
1169 ϱτ8οθ οἳ οᾶ. Ἡετθ Ρ2οββΡΙΥ, 
Α5 {9 οοπ{ρχύ βαβᾳοξίς, ἐ Ῥτϊποίρβ]]γ 
χθἴ6ΤΑ ὕο {Ἠθ ρἱξίβ ΟΕ παράκλησις απὰ 
διδασκ. ]πβί βρθοἱβθᾶ: 6ΟΠ1Ρ. Βοπι, αἰ]. 

6--δ. Ότ ἴπθ Ιβΐοτ 119 ἴο ἀεποίθ 
Ῥαρίίεπι (ΟΊθτα. Α]ος. Ῥαδαρ. τ. 6, 
Ψο]. τ, Ρ. ττᾷ, 6, Ῥοῦέ.), 5θο Βπἱοας, 
Τλεδαων. Το]. ατ. Ρ. 1592. 
ἐν σοί) Της ρατα]]ε] ραβρ860, 2 Τ1πῃ, Ἱ. 
6, οἸθατ]γ ἄεγεῖορθβ {Ἠθ ἔοχοθ οἱ ἐ]νθ 
Ῥτερ.: ἴλθ χάρισμα ἵ8 86 8 βραχῖς οἳ 
Πο] 8το πε]λῖτ Ἠΐτη, π]ήοἩ ο {6 ποῦ 
ἳο 16ὲ ἀῑθ οαῦ ἔχοπι παπί οἳ αὐίθη- 
Ποπ; 6ΟΠ1Ρ. ΤΑΣΙΟΣ, Ῥουπις ο) 1/έμγᾳ. 
8 23, 24. 

διὰ προφητείας] ' ὃγ πιραπο ο], ὃ 1] 
πιἑᾶέωπι ο Ρτορλεσφ.. ΤἩ9 πιραπίπρ 

οἳ ἐίβ Ρτερος]ΐοπ 1198 Ῥθεπ πθεᾶ]εςς- 

1 ἰβπιροτεᾶ π]θῖ: διὰ (πήδι ροἩ.) 18 

ποῦ Γοχ διὰ ψ(]ι Άοο. (1πεύ.), πος {οΥ 
εἶς, ΟΥ {οχ ἐν (Β658), πο 6Υ7ΕΠ, “ππᾶθτ 

πβρίτἍοἩ,᾽ Ῥοΐ]ο, Ὀπέ αἴπιρ]γ Ροίηίβ 

Μο ἴῑιο πιεᾶζωπι ἔτοαρ]ι νἩ]οι πο ϱἱεί 
ΝΑΡ ϱἴγεη ; οοτρ. Ἠοίπιβηπι, δο]Γιὸ. 

Το]. π. Ρ. 256. 319 οἼοβο ππίοη οἱ 

προφ. γη] ἐἔπιθ. τών χειρῶν (μετὰ 
Ροΐπίᾳ 6ο {18 οοποοπααζαπ{ οὐ, Ί1πος, 

αγ. 6 47. Ἡ, Ῥ. 337) τρπάθτβ 110 διὰ 
Ῥοχ/[εοί]γ Ιπ{ο]Ηρίρ]θ: Ῥτορλθογ απᾶ 
ἠπαροβῖ[ίοπτ οἱ Ἠαπάβ Ἱπθτθ {1Θ ὀπο 60- 

οπἱδίεπί (Κτᾶρες, βργαολῖ. 8 68. 14. 

1) οἰτομπιβί8ησθβ ύΏΙοὮ πιβᾶρ πρ ιο 
ψ/]οῖο Ῥτοσθββ (οοἵαρ. Ὦο Ἠ,) Ὦγ ἴα 
πιθᾶ]πτα οἳ ν]ΏΙοἩ ο χάρισμα Ὁαβ 

ἱπαρατύθᾶ, Τ16 αββοοϊαίΜίοτι οἳ διὰ πι] 
ἔπιθ. χειρ. 18 8ο ρετ{θοί]σ τορι]αχ (Λοῦβ 
νι, 18, α Τίτο, 1. ϐ), λαοί 1ΐ8 πςῬ γάτα 
προφ. ϱ8ἴπβ Ὦγ {1ο αβεοο]αθίοη ϱ Κἰπᾶ 

οἳ τεβεοίεᾶ ε]ποίάαίίοτ. Τ]θ ἐπίθεσι 

χειρῶν Οἵ χειροθεσία (Όοπο, Νο, χι. 

Όοπο. Οα]οεᾶ, αν.) π8ι α Εγιηῦο]ο 

βοοἩ, ΡτοβαΡ]σ ἀειῖνεᾶ {ἔπτοτα {πα 

τούτοις ἴσθι, ἵνα σου ἡ 15 

ζεψίρὮ 329 (86ο Βομοείέᾳ. Ηο». 
Ἠεὖν. Το]. τ. Ῥ. 874), ἴιε ου πατᾶ εἶσα 
οἳ η Ιππατᾶ οοπιπιαπ]οβδίοη οἳ ἐπθ 
Ἠοὶψ Βρϊχί6 (Αοΐς ντ. τ7, ἐκ, τ7) {οι 
ΒΟΠ1Θ ερἰτέέιαί οὔ]ορ (Λοῦς γ. ϐ) ος 
ππάρτία ης (Λοῦς αΕὶ. 3), ἱπαρ]μθᾶ ος 
θχρτθββθά: οοχηρ. Ἰθβίηρες ὑπ, Ἴο0., 
Νεαπᾶ, Ρίαπίίπφ, Υοἱ. τ. Ῥ. 156 (Βομη, 
βηΠᾶ 68Ρ. Ἠαπιπιοπά”ς ἠχθα1ᾳθ, Ἡ)ογ], 
ο]. 1. Ῥ. 63ᾳ-- 65ο (6. τόθᾳ). Ίτα 
ἴπθ ϱαχ]γ οπιχο οἩΙγ ἴθ διρεγίοΥ 

οτᾶστα οἳ οἵοιργ, πιοῦ {11ο εαὈ-ἄθασοπα, 
19846ΥΑΒ, 6ο. (Ἀεηοο οα]]θᾶ ἀχειροτόνη- 
τος ὑπηρεσία) τθοεῖγθᾶ χειροθεσίαν : 5ε8 

ῬήπρΏαπι, Απίφ. ττ. τ. 6, απᾶ αγ. 6. 

11. πρεσβυτερίου] ΄γεεῦη- 
16η” ' οοη[τανετη({γ οἳ Ῥτοβογ{οιβ) αἱ 
119 Ρί8οο πηθτθ ΤΙηοὕ ΣΥ πας οτάκ]τθᾶ 

(ρομαρε Τιγείτα, 15 Υπο ββαπηθ ἐ]ιαί ἴ1ο 

οτάιπαίοπ. ο1οβε]σ {οἱ]οποᾶ Ἠβ 8880- 

οἴαίοτ η δὲ Ῥαπ1), π]ιο οοπ]οἴπί]γ 

η ἴ11θ Αροβίϊο (2 Τϊπι. 1. ϐ) Ια]ᾶ 

Όλοῖχ Ἠρπᾶς οὗ Ἠϊπι. ἩἹρεσβυτέριον 

(αθεᾶ ἵπ Τα]ο αχ. 66 αηᾶ Αοΐα αχῇ. 
5 Ίος ἴπθ ἆθπίθα Βαπηθᾶτίη) οοσοςτΒ 

ΥΕΣΥ οἴδεη Ίπ ἴςθ ϱερΡ. οἳ Ισηα{ί15 ἵπ 

πο ρτοβοηί 66η (ΤγαἨ1. 7, 13, Ρ]]αᾶ. 

7, 81.), νο ἄρποίο ἐλο οο]]ορο οἳ πρεσ- 
βύτεροι, ἴλιθ συνέδριον Θεοῦ (Τγαἴζ. 3), 

1η θ80Ἡ Ῥρατοσ]αχ οἱ ος ἀλβίτίοῦ: 

οοπαρ. ΤΠοτπᾶῖκο, Ῥτίπι. ἄου. κ. ϱ, 

Το]. 1, Ρ. 75 (Α.-0. 110χ.). 
χᾳ. ταῦτα µελέτα] “Ργασίζεο {λθθα 

ἐήπρΕ, εσεγσίςε ἔλγεε[{ ἔπι 1686 14ο,” 

Ἠαπιταοπᾶ, ΒοΠο]θί, Ἠίπίβ, Ῥ. 110; 
Ῥαχἱβ] οπή ἠλιβαίᾳ {ο μὴ ἀμέλει, Υ6Σ. 14. 
Μελετάω οπ]γ ο0σ1Β βραϊπ ἵπ ἴπο 

Ν.Τ. ἵπ 8 αμοίαΠοη ἔγοτα {Πο ΤΙΧΧ., 
Αοίβ {ν. 26, ἐμελέτησαν κενά: Ματ]ς 
αἰΠ., 11, μηδὲ μελετᾶτε (τθ]θοθᾶ Ὦτ 

Τ190µ. ο. 2 [ποῦ Τ], ΤγἐφεΙέβ, απᾶ 
Ρἱβοεᾶ ἵη χασίς Ὦγ Τ,αο]πι.) 18 ΥθτΥ 

ἀοαρυ], Απ {Ίοτο 1β γμπβ πο ἀθβηζε 
πβίβησς ἔχοπα ψΏΙοὮ 166 εχβοῦ Ἠ1ΘΑΙΙ- 
πρ ϱ8ηΏ ο οἰοίθά Ίπ πο Ν.Τ., ἴέ 

Ε 
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16 προκοπὴ φανερὰ ᾗ πᾶσιν. 

ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α. 

ἔπεχε σεαυτῷ καὶ τῇ διδα- 
. - ) α . 9 

σκαλίᾳ, ἐπίμενε αὐτοῖς' τουτο γαρ ποιων και σεαυτον 

9 3 , , 
σώσεις και τους ακουογτας σου. 

ΒΘΘΙΠΒ πιοβί ποοπτα/ο ἴο αἀορί ἴχθ ϱΣ6- 
γα]]ηρ πιθαπίηρ οἱ {η ποτᾶ, τοῦ ΄11θ- 
ἀῑατί,. Τυ]ρ., Οἶατοπι., Β5γ., ΑΠ, 

(πουρ]ι ὕ]ιε 1ᾶ6α οἳ «ἐΠΙπ]Ιπρ αΏοτσί 

χθβ]]γ ἆοθβ ἔοττη 16 ρείταβαγ {θα οἳ 168 
τοοῦ, Ώοπα]ᾶβ, Ογαἰψῖ. 8 472), Ὀαῦ : οὕ- 

ετοετο,᾽ “ἀπφεπίεν ἐγασίατε; Ἐτείβομ., 

ἀσκεῖῦ, ἨΘβσοἨ. ; οοιπρ. Ῥίορ. 1:8ετῦ. 
Εφρίοιγ, Χ. 123, ταῦτα πράττε καὶ µε- 
λέτα (αεθᾶ Ὦγ Ἰεϊβύ,), απᾶ 8οθ Θ5Ρ. 

ἴπο οκχ. ἵη Βαρμε], πποῖ. Ὑοὶ. 1. 
Ρ. 556. Τ19 {ταπβ]. οἳ ΟοπσΡ. (οοπαρ. 

ΑΗ), αἴνετ Ώε Ίγ., «1εῦ ἴποςο {πήπρε 

Ὀ6 ἴἩγ ο8τθ) ψοπ]ᾶ Ὦε ΠΙΟΓΘ ΒΡΡΙΟ- 

Ῥτίθ{θ {ο ταῦτά σοι µελέτω, ΟΟΙΠΡ. 

Ἠοπι. Π. . 499, ΧΥΤΙΠΙ, 463. 
ἐν τούτοις ἴσθι] 'δε οεεωρἰεᾶ, θρεπᾶ 
{1 ἐὔπιε, ἔπιέ]εθα ἐλιίπιρς, Ἠθατα. Ίου 

866, Ἠϊβ η χερας θβίο οοοαρβ{ΙΒ,᾽ 

Ὑα]οκ, οπ ινε Ἡ. 9, 6ΟΠΙΡ. Ἐτου. 
αχ, 17, ἐν φόβῳ Κυρίου ἴσθι ὅλην 

τὴν ἡμέραν, Ἀπᾶ οκχ. ἰπ ὙΓακκοβο]ᾶ, 

δγῖν, Οὲ, Ὑοἱ. τν. Ρ. 108: α βύτοπρος 
οπυποϊβ/]οη οἱ ἐῇ1θ {ογεροῖπρ ποσᾶβ, 

οοιτθβροπᾶίπᾳ ἴο ἐπίμενε κ.τ.λ. 1π 

τος, 16. προκοπή] ΄αἄναπεε; 
“ρτοστόρο;’ οπ]γ Ἠοτθ απᾶ ΡΕ]. 1, 12, 

35 (πή Ἡ 8 ἀορεπᾶρπύ 6ο. ἵπ αἲ ἔἈχθο 
68568): ποπ Πππηθτίο Ίο γοα 8 
ταποπιαδ]οίς οοπἑοπαία 6ϱῦ, απ τ]- 

Ίάπι απβσαασπι πθεᾶυτα Αοαπα 11ο- 

Ίοτοτη Ἠαδοί,᾽ Τιορθο], ῬΠγηπ. Ρ. 88. 

ΤἩ0 «αἄταποθ) τηΒΥ 6 η ροᾶποβς 
Ρἐποτα]]σ, 2 Τΐπι, 11. 17 (Ώο9 ἸΠεἰτε), 
ραΐ6 πιοτθ ρτοβαβ!Ιγ ἵπ αἲ] 1ο ρατί- 
οπ]8ΥΒ τηρηϊοηθᾶ Τατ. 12---14: 0011). 

0π1γ8., μὴ ἐν τῷ βίῳ µόνο», ἀλλὰ καὶ 

ἐν τῷ λόγφ τῷ διδασκαλικῴ, θχοερί 
ἴπαί ὑμῖς {πτογΒ πο θπιρΏΒΕΙΒ ϱ, 111]9 
ἴοο ΤΙΠΟἩ ΟἩ διδασκαλία. 1ὲ 18 ουχ- 
ους ἴπαῦ Ῥαρλοὶ αΠοι]ά ποῦ, οἱέπου 

Ἡοθτθ ος Οη ΡΗή]. ἡ, 12, 48, ΏβΥθ 84- 

γετθθᾶ {ο ἴἩο ποῦ ΙΠΟΟΠΩΠΙΟΠ 15ο οἳ 

{πρ νοτᾶ Ὦγ Ῥο1γὸ., σ./. ΠΗἰδί. 1. 12. 
7ο Τι 4δ. 1 ΠΠ. ᾗ. 4) 8]. 

16, ἔπεχε κ.τ.λ.] ΄ ἄίυε Ἱιεεᾶ 1ο 
{ἶημεῖῇ (011Υ ἀεπιθβποαν απᾶ οοπᾶποί, 
αν. 12), απᾶ ἰο λε ἀοοίγίπιο πγπΙοἩ 

ἔποι ἆοξδέ ἀθΗτασ, γεν. 12. ᾿Ἐπέχειν 
(1ο ἂα αὔἰεηδοπ προἩ,) ἐπικεῖσθαι, 

Έεβγοὴ., Β1ἆ.) 18 βοπιοπ]ιαῦ αἰτα ]ατ]γ 
υβοθᾶ ἵη Τ1χο χἰτ. 7, Λοίς 1, 6, οοτΏΡ. 

3 ΜΒοο. Ικ. 25: πηοῦ ΡΕ. Ἡ, 16 
(Τθοᾶ.), πλου λόγον ζωῆς ἐπέχοντες 18 
αἶίχεν «οροαρβπ{θΒ,᾽ ΟΟΠ1Ρ. 825., 8ἰ., ος 

πηοτθ Ῥτοραβ]γ “ργεπᾶεπίες;᾽ ΈῬετα, 

Αἱ.; 5θθ ποίθβ ἐπ]ου. Βὲ 1π1ίχο πιθΙΏ]γ 

πβῬΒ {16 {οιπππ]Ω προσέχειν ἑαυτῷ, 
Τικ κ. τ, αγ. 4, ΧΧΙ. 34, Λοῖβ τ. 
38, ΧΧ. 28. Τ1ο ἀἴΠετοποι 1η ΠΙΘΔΠ- 

Ίπρ 18 τει Ε]ΙρΗί; ἐπέχειν ἵδ Ῥ6ΏαρΕ 

ταί]ος βἴτοπροΥ, ἴ]ιθ 1άθα οἱ «τοβῦ προπ 

Ῥεΐπρ Ῥτοραβ]σ υπ] θά ση ἐπαῦ οἳ 
Αἰπιρ]ο ἀἰτεοβίοπ, 56ο Ῥοςῦ τα. Ῥαϊτι, 
Τιεω. Β.Υ. 6. 3, Το]. 1. Ῥ. 1045. ΤΙΠιο- 

1ἩἨγ νΏΒ {ο Κεερ Ἠῖς αἰθρπίίοηα Παεᾶ 

Ῥοἱᾶ ροπ. Ἠϊπιβε]ξ απά Ἠ1β {εποβῖτπρ; 
Ἠ48 {θασβήτιρ παβ {ο Ὦθ βοοᾶ (σετ. 6) 
Απᾶ βα]πίατγ (οἩ. 1. το), απᾶ 9 Ηήπῃ- 
βε]ἔττας ργαοϊοα]1γ {ο οκοπερ]1Εγ 11 Ῥοῦ 
1π ποτᾶ αηᾶ ἄθθᾶ (τες. 12). 
ἐπίμενε αὐτοῖς] “ουπέίπιε ἵπ ἴἶνεπι 
ϱοπΡρ. Οο]. 1. 23, ἐπιμένετε τῇ πίστει, 

Απά Αἰπι]ατ]γ Έοτι. τί. 1, σχὶ. 22, 
23: Όπ]β ἑτορίοα] ἆ9ο οἳ ἐπιμ. ἵ8 Ῥθυι- 
Ίαν {ο δὲ Ῥαυ]. Τπο τείθτεπορ οἳ 

αὐτοῖς Ὦ85 Ώθει ΤθυΥ ἀΠετεπ{]γ εκ- 
Ῥἱ]ποᾶ. Ὦγ οοπιριτίηρ {ο αΏοτο 
οκχ. οἳ {πο Αροβῇ]θ’ 59 οἳ έπιμ. 

να Αα ἀαῦ., 165 ποπ]ᾶ βθ6θτα ἨΘΑΧΙΣ 

ορτίαἰπ {]αί αὐτοῖς παιεί Ὦθ πειε: 
15 1Πθ Αροβίϊθ Ἰ8ά Ἠθτο ἀθβὶρπθᾶ ὕο 
χΐ6Σ ἴο ΏΘΥΡΟΠΒ (αὐτοῖς Πιαθο., ΒθΘ 
Ετοῦ., Βοεπρ.) Ὦθ που]ᾶ πιοτθ Ρο- 
Ῥαῦ]γ Ίλτο αβθᾶ πρὸς ψ( 5η 8οο.; 
οοπ1ρ. 1 Οοχ. χνὶ. 7, ΑΙ. 1. 18. Αὐτὰ 
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Ῥο]ανίουσ οἳ ΤΠπιοίἡγ. 
{οπατᾶ {1ο ο]άου απᾶά 
ΥΟΙΠΡΘΣ ΠΙΘΩΙΏὌΘΥς ΟΕ 

Ἱ]ρεσβυτέρῳ μὴ ἐπιπλήξης ἀλλὰ Υ. 
, ᾳ ’ ’ ἕμο οματον, Ῥϊεήπο Ταρακαλει ὡς πατερα, νεωτέρους ὡς ἀδελ- 

Ώο9πβ {0 Ὦο οῬεθινεά {πι Ἆ ῃ , ε , , 6Ἴθ δαρροσί οἳ πΙάοπβ, φούς, πρεσβυτέρας ως μηήτερας» γεωτε- 2 

ρας ὡς ἀδελφὰς ἐν πάση ἀγνείᾳ. 

ΙΩΑΥ {ποτ Ῥο χο[ειτθᾶ οἰλοτ {ο 1ῇιθ 

ἀείαῖ]ς ἱπιρ]ῖθᾶ Ίπ ἔπεχε κ.τ.λ., οἵ Ῥευ- 
ἨΡ5 πιοτο ρχοῦβΡ]γ {ο ΑΠ ἐ1ο Ῥοϊπ{ς 
β]]αᾶςᾶ {ο Ίπ νου. τ2 5ᾳ. (ΜαΜΠ., Ἠι- 
πια), 5ο α5 {ο ἔοστι α, 8π] τοοβρῖσ]α- 
1οσγ 6οἵο, 85 ἰὲ ππθτθ, οἱ {11 ταῦτα πᾶ 
ἐν τούτοις, Υ6Υ. 15. 

τοῦτο γὰρ κ.τ.λ.] “/ο» ὃψ ἄοίπρ ἐλίε,᾽ 
ὧο.; οοπβττηβίοτγ οἸμιας. ΤΠ Ρτ6β. 

Ῥατί. 15 αβθᾶ ση Ὦ Α, βΙπα(]βχ]γ σετα- 

ἀἷα] ἴοτοῬ (οοπαρ. Ἠθτπι, ΒορΏ. Εοο. 

56) ἵπ νοχ. 6, πΏθυο 15 15 αἱξο Ῥοΐΐθυ 

1ο Ῥεβοιτο {1θ πιοτθ θχαού ατα Ιρία] 

{χπηδ]α οι, ΤΗΙΒ ἔοτπι οἳ Ῥτοίββῖβ 

1Πγο]τθβ 8 ἔεπροτα] χείθτεποθ (ταἴλος 

Ἡοπεγεχ ἴοο 1117 εκρτεβεεᾶ Ὦγ Βγν. 
4 

μας {92 απιᾶ πααγ Ῥοχμαρε Ὦο ἄ1β- 

Ὡπρι]ε]θᾶ ἔτοπι εἰ ψὶέ]ι ρί6Β. Ἰπᾶΐο., 

οἵ ἐὰν πι ῬτοῬ. βαδή., πι οἴ]ον 
οἱ π]ήοἃ 1 ἵ πεασ]γ ΒΥΠΟΠΥΠΙΟΙΒ 

(Ὀοπα]άρ. ἄγ. 8 698), 88 οοπηεοβίηρ ἃ 

Η{41θ πιοχε οἸοβαΙγ {πο βοθίοη οἱ πο 

τουῦ ἵπ {ης ρτοίββῖς ψΜα {ναί οἱ ἴπθ 
τοτῦ ἴη {πρ βροᾷοβίΒ. 15 18 βίῃ- 

βι]αχ ἐπαῦ Ὦο Ὑγ. βεεῖσης α Ἠάρ]ες 

παθΏηῖηπρ {ο σώζειν ἵπ τ6ίεΓεποθ ὔο 
Τπποίμγ, Ῥαΐ α Ίοπος (/«Ῥο[οβάραηρ) 
1η ΤΘΓΕΤΘΠΟΘ {ο Ἠί8 ἨθΒΥΘΙΒ6, ΤΏ Ῥοῦς 
15 Ώ8β 155 ποστς] αγιᾶ ΏΓοΡετ ΒΘΠΒΘ, πού 

1ηρτο]γ΄’ βοτταδῖς πεβθᾶποαπα]π1, Βεηρ. 

(οοπαρ. Τ1θοᾶ,), αν «Βα]νατα {918 
να]ρ., /βα]ταὈίβ, Ο]βτοπι,, απᾶ, 88 
Ὅιεβίπρευ πε] τοπιβχ]κ, 6ΟΏΤΕΥΑΕ {πο 

ἀπιροσίαιὸ ἐπ, «ἴπαῦ ἵπ Εὐτίτίηρ ἴο 

β4Υθ οἴλθτβ, ἴχο πηπΙαίος 16 τοβ]]ψ 

οατίπρ {ΟΥ 11 οὗ Ώ βα]τα βίον. Οµ ἴμθ 
{οτοῬ οἱ καὶ...Καί, 868 ΠοῖθΒ ΟΥ Το, 1Ο. 

ΟπἨλρτπΕ Ύ. 1. Ἱρεσβυτέρφ] 'απ 
εἰᾶστ, ΑαἰΙ., ἐ.ᾳ. "πι εἰάοτῖσ πιβ) 

(αοῦ «α Ρτοβῦγ{ετ]), 8Ο Ὑπ]β.: ἄρα τὸ 

Χήρας τίµα τὰς 3 

ἀξίωμά φησι; οὐκ οἶμαι, ἀλλὰ περὶ 
παρτὸς γεγηρακότος, ΟἨ1γβ. ΤΠϊ6 ἵπ- 

ἐετρταίαθῖοη 1ᾳ τοπᾶργθᾶ ΠΘΒΣΙΥ οθτ{αᾶτ 

55 ἴπο απ(ζ(λοβίοδ] νεωτέρους Ίπι {1ο {ο]- 
Ἰοπίπᾳ τοτΒο, θιὰ Ὦγ ὡς πατέρα ἵη {19 

βἀγογββ[ίτο οατςο. Τ16 οκΠοτἰαέίοἩ, 

88 ΤΙ6Ο ΟΏΒΘΣΤΘΒ, {ο]]οσ/Ώ τετ Επἠ{αὈ]γ 

β{ΐ6σ ἴ1θ τοίοχθιισθ (οἩ. 1. τα) {ο ἐλπθ 
νεότης οἳ ΤϊπιοίἩγ, !ΐδ 5ο ρετηῦ 61ρα 

Β6ΠΙοΓ68 αὖ τογυοτᾶ ἀθοεαί νίτατα Ἰαπῖ: 

ΟΣ6Π0.3 μὴ ἐπιπλήξῃς] ο 
ποὺ ελαγρῖῳ γεῦιζε, γοριύπιαπᾶ.' "Ἔπι- 

πλήττειν (8 ἅπ. λεγόµενον ἵπ ἴπο Ν. Τ.), 

Β.τ. ας [Πποχερατ1{], νουθετεῖν μὲ 

παῤῥησίαν καὶ αὐστηρότητα, ΌΟΙΑΣ 

(πιοᾶ. (τθε]ς), β86ΠΠΒ {ο {πγο]το ἴ1θ 
ποβῖοι οἳ ελαγῃπαθθ απιᾶ δευογή/: τὸ 
ἐπιπλ. καὶ κὀπτειν λέγεται...ἔτι δὲ καὶ 

µαστίζειν...ἆφ᾽ οὗ καὶ τὸ λόγοις ἐπι- 

πλήσσειν εἵρηται, Ε αβαίἡ. οἩἨ Ἠοπι, 

11. Χ. 5οο (οἱεθδᾶ Ὦγ ἸΠείςί.). Τ1ο 

τβας] ποτᾶ ἵπ 11θ Ν. Τ. 19 ἐπιτιμᾶν, 
τβθᾶ τευΥ {γοαποπ/{1γ Ὦγ ἐ1ιθ ἄχδί ἔητεο 
εγαπρεΠβίς, Ὀτπό οπ]γ οποο Ὁγ Βὐ Ῥαμ], 

4 Τΐπα, 1γ. 9. γεωτέρους] Τ19 
Εταπιπια/{1οβ] οοπβίτποἑ]οη το πἴχθα πα- 

ρακάλει ἴο Ὦθ βαρρ]θεᾶ. Τ19 οοηῦοχέ 
ἨΟΥΘΥΕΥ Β6ΕΠ1Β {ο Βαρρθβῖ 8 ΊΙΟΤΘ Ρεηθ- 

χα] ποτᾶ, 9.0. νουθέτει (6ΟΠ1Ρ. 2 ΤΗΘΒΒ. 

Πὴ, 16, νουθετεῖτε ὧς ἀδελφόν), 8, 11981 
ἴθττα, 8 ἵδ πείθ, Ῥούπθεη ἐπίπληττε 
απᾶ παρακάλει, 118 ]αμῦ νοτΏ Ἡετο Α}- 
Ῥοασίηρ {ο πιασ]ς ' οχλοτύλ]οπ) ἵπ 1ΐ5 
χηοβῦ ᾳοη!ΐ]θ απᾶ οοπβἰᾶειαίθ ἔοττη. 
ΤΗΙ8 πἹθ8Ώ θα 88 Ῥτοῦαδ]γ οπϊῦ- 
εεᾶ οἩ ποοοαπῖ οἱ {19 ΓοΠοπίτπρ πρεσ- 
βυτέρας, Ψ]ι6το 8, παϊ]ᾶετ ἴθτπι πγου]ά 
Αραῖτπ Ὀθ ΠΊΟΙ6 ΑΡΡΤΟΡΙΙΑ{θ, 

2. ἐν πάσῃ ἁγνείᾳ] /ἔπ αἲῖ ριιγίέη 
ψ]ζῖ οχο]υβῖτο χθ[θθΏοθ ο ἴπθ νεωτέ- 
ρα»: ἴλο Ὦϊβ]ορ παβ βο ἶο οτάςρι 18 

Ε2 
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4 ὄντως χήρας. οἱ δέ τι χήρα τέκνα ἡ ἔκγονα ἔχει, µαν- 

ΟΟΏΥΘΙΒΑ{ΙΟΠ 6ο ἐ1θ 7οπηΠρθί ἩΟΊπθΠ οἳ 
148 Ποοῖς, γἩ ΕποὮ Ῥυχ{ζγ, 88 ποῖ {ο 
βΕοχᾶ 8ΠΥ ρτουπᾶ 676η {οχ ΒΙΒΡΙΟΙΟΠ 

(6Ἡσγα.). Τ19 τα] οἱ 66τοπθ (Ερήεί. 
2) 15 Αἰπαρ]θ; «οηπθς ριθῖ]ας οὗ τΙγ- 

Εἶπρρ ΟΕη1Δᾷ οὐ θᾳ81186Υ ἶβποσα από 
θοᾳυμ1ΐος ἀ1ἱρ9.3 

8. Χήρας τίµα] 'Ραψ ἅιπε γεβαγά 
{ο ιυἱᾶοιυς,᾽ Οοπγ». Τ1θ πιθαηίηρ οἳ 
τιµάω απᾶ {πρ οοπηρχαῖοη οἱ {119 {ο]- 

]οπίπρ Υ6ΙβΘΒ, 2---τδ, 188 Όθει ἔγοπα 
ἴπθ οατ]θβί 6παθι 8ο παποῖ α πιαξίες 
οἳ ἀἱδραίθ, ἐλαῦ {{ 18 του ἀβλοα]έ 6ο 

ΑχΤίθ αἲ ϱ οδγαϊπ ἀθοίθίοη. Ο3 ἴῇιθ 
σλιο]θ, πΊιθη ππθ οΏδοστο {ἐ1ιθ θοοποιαίο 

ἴθτπια, ἁμοιβὰς ἀποδιδ. (76Η. 4), προ- 
νοεῖν (τοτ. 8), πᾶ ϐ68Ρ. ταῖς ὄντως 
χήραις ἐπαρκ. (τοτ. 16), 10 βδεπιβ Ῥοβῦ 

να ο Ί, (αξίας Τ]θοᾶ., 41.) {ο ϱτθ 
τίµα 8 βοπιθηΏθέ οσθοπᾷοεᾶ πηθαπίπᾳ, 

--Ὕποποιχ,) ποῦ 7 α βἰπχρίθ οχ]Ι]ίοα 

οἱ τεβρεοί (πολλῆς γὰρ δέονται τιμῆς 

μεμονωμέναι, 0Ἠ17β.;---θ 6οπηθη]αί 1η- 

ϱαβῇοἰθπό {οββοπ); Ότέ αἶκο Ὦ αἰνίηρ 

πιαϊογίαὶ Ῥγουί οἳ 19; ἐλέει καὶ τὰ 
ἀναγκαῖα χορήγει, ΤΑΡΟΡΏ, 119 βΠβ- 
1αΐΐοι οἱ Ρ6ἱ19, ἰ,, “ΒμΡρροσί, Ρτοτίᾶθ 

{οχ,᾽ τρέφε μὲ ἐλεημοσύνας, ΟΟΣΑ} (πιοᾶ. 

ατεοίς), πτο]νθβ ἴοο ϱτθα/ α ἀερασίατθ 

ἔτοπι {ιο ΕΊΤΩΡΙΘ 8ΕΠΒΕ6; ἴπθ οοηθοχέ 

Ἡοπετες ἄοθρ ορτὔθίη]σ ΒθοΤΏ {ο τθη αῖτο 

βοτηθ ἱπέθιχαθᾶ(ρ{ο ἑγαπβ]ρήοπ, πἩ]οἩ, 

πὑλοαῦ οὈβοιτίπρ πο Ῥίπ]ασγ απᾶ 

Ῥτορος πωθαπίηρ οἳ τµιάω, 1187 ΕΙ] 
16βτο ἴλε Ιαΐΐος ρχᾷ 1688 ρτορος πιθβ- 
Ίπρ Εαχ]7 ἄἱβοθτπῇδ]θ : οΟΙΗΡ. τιμῆς του, 
17, Μαδμ. αν, 4 8ᾳ. Ἡ Πῖς γίεν 
Ὦθ οοττθοέ, ασ, 3--8 ψι]] 886πΙ ἴο χθ- 
1ᾳΐ6 ϱρθοϊα11γ {ο {19 ΒπρΡροτή γ/Ιᾶον 

816 {ο χθοεἱνθ, ται. ϱ---16 ὕο {λαῖτ 
απο] οβ{]οπβ ΐ0Χ 8Ώ οβῖορ ἵπ ἴμθ 
οματοῖι; 5ο Ὑ1θβο[ετ, Ογοποῖ. Ῥ. 390, 

Ἀπᾶ ποίθβ οἩ τοτ.ο. Όπ {1ο Ρροβϊδῖοα 
πλ]οῖ υἱάοπβ οοουρἰθᾶ Ίπ {ο θ81ΊΥ 
οατοὮ, 89ο Βάηρλαπι, ἁπΐφ. νπα. 4. 9, 

πας, ΣΤΗΒ. Ατὸι «η σναν.) 

τὰς ὄντως χήρας] "0ο αγε πυζᾷοιοε 

ἐπᾶοεά :’ 1.6. 88 ΤθΥ. 4, ὅ, 8Πᾶ ΘΒΡ. Τετ. 

16, οἸθμε]γ οκρ]αίτ Ἡ,- -ἀεεδέμίε απᾶ 

ἄοεο]αίε, τὰς μὴ ἐχούσας ἀλλαχόθεν οὐ- 

δεµίαν βοήθειαν, Οοτα7. Τ19ύ6 ΒΘΕΠΙΒ 

ἔΊχθη πο βα/βοἶουύ ᾳτοτπᾶ οἶέπετ (α) Το 

βββἰρηϊπᾳ {ο χήρα Ἰ{βεοοἰεβίασέοαίβεηβθ 

(Βαας, Ραω]ιθ, Ῥ. 497, Φ11ο 6ΟΙΗΡ8ΥΕΒ 

Ἰρπβῖ, ΑπΙΨΤΗ, 13, τὰ παρθένους τὰς 

λεγομένας χήρας: 599 Οοΐεῖεχ {π ἶοο. 

ο. Ἱ. Ρ. 38), Βο ἐπαύ ἡ ὄντως χ. ἵ8 
ἐᾳ πἰᾶοπ Ρτοροσ, οΡΡ. ἴο 8 χήρα ἵπ 
119 οββοίβ] πιθαπίπρ οἳ ἴπθ ἴεττα; ΟΥ 
(0) Ίος ρἰτίπρ ἡ ὄντως χήρα ϱ Εἰτίοῦ]γ 

αἰ]νίοαί τεξετεποθ, 'Όοπα τὶᾶπα, εὔ Ῥτο- 

ὃα,᾽ Τιθο; ἔος 116 «πθταβ Αχραταθηἡ ” 
ἵη Ῥοῦ] 98865, Τ17, {ο οΙ8180 ἤλπικεν 

ἐπὶ τὸν Θεόν, ἆοθβ ηοῦ τηβτ]ς εχο]- 

βἰπεῖγ {1ο τοµρίοις αὐθαᾶς, Ὀαί ο 
οατ{μ]σ ἱβο]αδίοη οἱ ἡ ὄντως χήρα, 8πᾶ 
ος Ετορᾶοπι ἔγοπα ἐῑιο ἄἰβίχασξίοπς οἳ 
οχάπασγ ἀοπαιθβϊο 146: οοπ1ρ. 1 Οοἵ. 

γη. 35, 94, θπᾶ, ἴπαρ ἴαχ, Νεαπάᾶς, 

Ρἰαπίϊπῃ, οἱ. 1. Ῥ. 1ξ4 (Βομ). 

4. εἰ δέ τις χήρα] 'Βιΐ { απ 
αυἰᾶοιυ,. ὁ.θ. "13 ΘΤΘΙΥ 0889 η υ]ο]ι α 
πἰᾶοη Ἠ88, ῴο.; οοπαρ. στ., πηθτθ 
ὑμῖᾳβ ογἰᾶρωῦ ορροβῖἑοη {ο ἡ ὄντως χ. 
1 θΥθ3 1ΙΟΥΘ ἀἰβήποῦ]γ ταβἰπα θὰ. 

Ἠανίπρ ΒΡοΚΕΏ οἳ ἴλο ’πἰᾶοπς Ἰπ- 
ἀθεᾶ,' ἴπθ Αροβίϊο Ῥτοσεεᾶς 6ο Ώου 

Β{3]] πποτθ ο]θαχ]γ Ἠ15 ταθαπῖτηρ Ὦγ οοη- 

βἰάδτίηρ ἐλιθ οΏ5ο οἳ οπθ ἩΊο ἆοθς πού 

{1 απᾶος {ναί οἱαββ, 
ἔκγονα] ' ἆεθοεπιάαπῖ,᾽ ΟΧ Ι1ΟΥΘ 8Ρ6- 

οἱβΙΙψ, α5 ἴλιο οοπ{ασί ηρ]ῖ6ς, ' σγαπιά- 
ο]άίάγεν ;) ' οπϊ]ἄτου)ς οιή]άτοη,᾽ Βγτ., 

ἐπερλονβ, ΑπἰΕ.,---ἴπ 1ο οπ]ρίηβ], 

Ῥαῦ πού απᾳπβῖθᾶ βθηςο οἳ {πο 

ψογᾶ; ϱΟΠΩΡ. ΤΗοΧ. Μ, Ρ. 85ο (εᾶ, 
Ῥοτη.). Τ19 ἔθιπα ἔκγονον ΟΠΊΥ οοσουΣ8 

Ἡετο ἵπ ἴλε Ν.Τ., Ὀα ἶ5 εαθϊοίοπ{]γ 
ΟΟΙΠΊΟΠ 1π {19 ΤΣΧΧ., 5 πο]] 48 1η 

θΑχ110χ χεθῖς 5θθ οχσ. ἵπ Ῥομί ῃ. 

Ῥα]πα, Γεᾳ. Β.. µανθανέ- 
τωσαν] '1οἳ έλιεπι εαγπ. Ὢποῦ Το 
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θανέτωσαν πρῶτον τὸν ἴδιον οἶκον εὐσεβεῖν καὶ ἁμοιβὰς 
3 ὃ ὃ , - , » .. ᾗ 3 δ) Δ 
αποοιοοναι τοις προγονοις' τουτο Ύαρ εστιν αποὀοεκτον 
. ΄ [ωὰ - 

ενωπιον του Οεοῦ. 

χῆραι ἱπαρ]]θά {πι 11ο οο]]εοίῖ τοΙγ-ἴβκοτ 
χήρα» ΟΣ ιο τέκνα απᾶ ἔκγονα! Τ19 
ξοτπιρτϊββαρροτίοᾶ Ὦ Υαἱρ., Οἶβτοπα,, 

Οµή7Α., απᾶ Τηοοᾶ.; πο Ιαέΐοι Ἱου- 

οσεσ, ΨΠϊοἃ Ἰ98 {1ο δαρροτί οἳ 8υτ,, 
Τ]ιδορΗ., ἴοσπα, α, ΒΙ., ΞΘΘΙΙ8 1ΙΟΥΘ 
ἵη Αοοοχᾶσποθ Ῥοί] πὶΜ] {ο οοπ{οχύ 
Εοποθτα!]σ, απᾶ πῖἩἉ ο πβο οἳ ἴ1θ 

βρεοἰα] ἔθτηια εὐσεβεῖν (5ου Ῥο]οπ) απά 
ἁμοιβὰς ἀποδιδ. Τ1θ εκρ]απα[ίοπ οἱ 
Ο0Ἠ178., ἀπῆλθον ἐκεῖνοι (οἱ πρόγονοι) 

εεἐν τοῖς ἐκγόνοις αὐτοῦ ἀμείβου, ἀπο- 

δίδου τὸ ὀφείλημα διὰ τῶν παίδων, 081 

βοβτοεἰγ Ὀθτοραχᾶθά 95 οἰποιγίςο ἔααι 
ατΠοἳα] απᾶ τ1ηωβαΙβ{αοὔοΥΥ. 

πρῶτον] 'ᾖτοῖ,᾽ ποϊ]. 'Ὀθίοτθ ἐλοι Ἰαςί 

το ἄο Ιν, Ώο ἸΝεί!θ. 

εὐσεβεῖν] ΄{ο δε ἅινίγι] {ο,) "ἐο ουίηοε 
μαί) ρἱειψ ἑουανᾶς, !Ῥαταβπ]αη;) 
οἵμ. (Μαββτη.); οοπαρατο Αοΐς αν]. 
33, ὃ ἀγνοοῦντες εὐσεβεῖτε. ΤΗΙβ γειὈ 
ος Ἠατᾶ]γ Ὦο τοϊθιτεᾶ {ο ἴηἨρ χῆραι, 

ας ή οεταῖηΙγ οπηποῦ Ὦθ {βίθη 86- 

Βγα]γ, «τορετθ,᾽ Ταἱρ., απᾶ ποῦ τοι} 
Ῥϊαβῖο1γ, “1ο ρταοἰῖβο Ρἱ6ίγ 1π τθβροσέ 

οἱ,’ Μαίύα.; πΊιθγθαβ πηση τεξετχθᾶ {ο 

τ1ι ολέζάγεπ, 198 ρτἰπαϊἑ1γθ 86Ώ5ο {8 Ὀα6 

Α]ρΊ1Υ οΏεοιτοᾶ; οοπαρ. ῬΗϊ]ο, ἄε 
Ὅεο. Ογαο. 8 33, Το]. 1, Ῥ. 299 (8. 

Μαπρ.), ποτε βἑοσ]ςβατο βἰπα]1τ]γ βαἱᾶ 
εὐσεβεῖν Επᾶ γηροτροφεῖν. ἜἼϊθ οχ- 
ΏχθββίΟΏ τὸν ἴδιον οἶκον ἵ8 βοπιεπΊαέ 
βἰηρα]αχ ἵη 51ο 5 οοππθσίοἩ, Ὀτ{ ἐθ 

τεπιβτῖς οἳ Ώθ Ἡ). (π]ιο Ίδβ ο]αοϊᾶαίθᾶ 

1 π]οἰθ ρβββασο υγ Ἡ ρτθαύ αΡ1110γ), 
ἴλαβῦ οἶκον ππ88 οχΡτοββἰΣ αθθᾶ ο τιατ]ς 
ἴθ ἁπίσ 858 απ οὐ οἳ ’ {απιῖ] {θε]ίπρ 
απᾶ {αποῖ]σ Ἡοποτχ,' 866Π18 ΕΙ] {ο 
πηθθί {ἐῑο ἄμπου]γ. Τὸν ἴδιον ταβε]ς 
{πο οοπγββὲ Ῥθύπθοη βββΙβίΑηοθ τεη- 
ἀθτθᾶ Ὦγ πποπαΏ6σβ οἳ ἔῑπθ β8Π1θ Γαπα]γ 
απᾶ ἴλαί βαρρ]εᾶ 57 ἴλπο οοπιρασα/ἶτο 
βίχαπρθΓΑ οοπηροβίπρ {1ο ]οσ8]1 οἸασοἩ. 

ἡ δὲ ὄντως χήρα καὶ μεμονωμένη ὅ 

καὶ ἁμοιβάς κ.τ.λ] απᾶ ἰο γεφιῖε 
ἐλείγ ρατοπίς ;) {αχίλεχ οσρ]αηα{ίοπ οἳ 
τὸν ἵδ. οἳκ. εὐσεβεῖν. Τ1θ οσρτθββίοη 
ἁμοιβὰς ἀποδιδόναι 1β ]αρίταιοᾶ Ὦγ 
Ἐ]επαχ, απᾶ Ὑαἰβό, ὑπ ἴοο. (οοταῤ. 

Ἡεβ]οᾶ, ΟΡ. 188, τοκεῦσω ἀπὸ ϐρε- 
πτήρια δοῖεν), θπιᾶ ν]Ἠ]] ρου [θοί]γ βιὐ- 
80ἱ6 Ίπ {1θ ο85θ οἳ ομ]άτονπ, που]ᾶ 

ορτίαϊπ]γ Βεετα τους ππιβς] 1Π τείεχ- 

εποθ {ο ραχθπίς. Τ1ο ἄπίγ {6βοΙΕ {5 εη- 
Σοτοεᾶ ἵη Ῥ]αΐο, Τ.ε0Φ. ττ. Ῥ. 7τ7 6; 866 

88ο Βέοῦερας, ΕΙογέ. Τ105. 70, απᾶ εβρ. 
Ταγίοχ, Ώμοί. Ώιῦ. τῖτ, δ. 3. Πρόγονοι 

ἆοθρ ποῦ οοπιποπ]γ τοίαν {ο {υέπρ 

Ῥατεπῖθ (Ώο Ἠ). Ἡοπετει οἶθεὮ Ῥ]αΐο, 

1.600. χι. Ῥ. 931 9), Ὀαΐ {η ἐῑιε ρτθβεηέ 

ο85θ βπ(αΡΙΥ Ῥαίαποθῃ 1ο ἴθτπα ἕκ- 

Ύονα, Ἀπᾶ ΒΘ6ΠΙβ ἴο Ῥο πἀορίθᾶ 88 
Ῥτιθβγ οοπιρτομοπάΐπρ ῬοῦἩ ϱᾳεποΒ- 

Φ19ΠΒ, πιοίπθγβ ος ρεαηάπιοίἩθτβ. 
τοῦτο γὰρ κ.τ.λ.] 8εθ6 ποίθεβ οἩ ο, 
1, 3. 

5. ἡ δὲ ὄντως χήρα] ' Εμὲ (ποῦ 
ἔποπ,) ΑπἰἩ.) εἷς ἐλαὶ ὑδ α ωἰάοιυ 
ἀπᾶεεᾶ; ΡΠ81Ρ απᾶ επιρ]αἷο οοπίταβῦ 

{ο ἴπο {οτεροίηρ, βοιτίπρ {ο βρθοϊγ 

5ΜἩ πωοτθ οἱθβτ]Σ ο Τππούιγ ἐἨθ οἶια- 

τθοἰθχϊβίίοβ οἳ έπ1θ ’ πὶᾶοπ 1πᾶρρᾶ.’ 
καὶ μεμονωμένη] ΄ απ ἴε[ι ἀσεοῖαὶε ;) 
ϱχρ]αηα{οσΣ, ποῦ πιθτεἰγ αἄά οτε] 

(Βαπ]είθιπα,) οαταοἰθεϊρίο, ΜαΜέΠῖθς 
Ἄχρος ῥαΐ 1 Ο11β ποτο αη εκρ]αηβ{οΥγ 
οιισκούετ]βέ]ο 16 ποι]ᾶ Ἠατο Ῥθεπ αἳ- 
ἴἨθς μεμονωμένη ἐστίν, ΟΣ ἡ µεµονω- 

µένη. ΤΗ8 4οθβ ποί ΒΕ6Π1 ἨΘΟΘΕΒΑΣΤ; 

{19 Αγροβί]ο ΡτοβαὈ1γ {εοἩπρ απᾶ τθ- 
πηεπιρετίηρ {πο αἀ]εοιίγα] πβίατο οἳ 

χήρα [ΧΑ-, Ρ6ΙΏ8Ρ8 ΒΒΠΒΟΣ, λᾶ, “ ἆθ- 

Βοτετθ,᾽ Ῥοῦῦ, Εέψπι. Το]. 1. Ῥ. 190: 
Ῥαΐῦ οοπιρ. Ῥοπθ]ᾶβ. Οτγαἰψ]. 8 189, 
287, απᾶ Βθηίεγ, Ἠιλεῖῖεω. οἱ. τ1. 
Ρ. τ8θ] αἀᾶς απούηες θρἰ1οί, υ]ήοῖ 
οκρ]αῖπβ απᾶ πηοχθ οχβοί]Σ πηθτ]κ ἴλμο 
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μα 9 Δ 9 / - , Ν 
ἤλπικεν επι Τον Θεὸν και προσµενει παις δεήσεσιν και 

6 ταῖς προσευχαῖς νυκτὸς καὶ ἡμέραν. ἡ δὲ σπαταλῶσα, 

οβγαοὐοτϊβο (ογδέέαθ) νπ]ο {8 ἵπ- 
γο]τοεᾶ {π χήρα, απιᾶ {οΓΠΙβ ἴμο Ρτ]ποί- 

ρα] ϱαῬ]οοί οἳ ἐποπρ]έ, 
ἤλπικεν κ.τ.λ.]' Λαἰλ ρ]ασεᾶ Πεγ Ίιορεθ 
ον άοᾶ;) "Παβία Ῥορθᾶ απᾶ β11] Ίορος; 

966 ἨΊποαυ, ἄΤ. 8 ΑΙ. 4, Ῥ. 242. Όη 
1ης ἀἱβποίΙοη Ῥείοθη ἐλπίζω νηίλα 
ἐπὶ ἂπᾶ 8οοἩβ. απιᾶ Ἡ ἐπὶ οπᾶ ἄαῦ. 
Β66 Ποῦθβ ΟἨ ΟἩ, 1γ. το. 
προσμµένει] /αὐίᾶορ ὑπ; ἴλθ ρτοροβῖ- 
Ποπαρρατεη/{1σ {πίθηβ {γαρ {πε πιθα- 
ἵηρ οἳ {1ο παρ] νοτῦ; 5θο Αοἴβ χα, 
23, τῇ προθέσει τῆς καρδ. προσµένειν 

τῷ Κυρίῳ, χΙΠ. 43, προσµένειν τῇ χά- 

ριτι ΟΟΊΑΡ. τῇ προσευχῇ προσκαρτε- 
ρεῖν, Δοῖβ {, 14, Ῥοπι. κ, τα, Ο01, ἰν. 
3, απᾶ οοπβα]{ Βοβύ α. Ῥα]πι, Τ/6ς. Β.Υ. 

πρός, Ο. ο, Το]. τι. Ρ. 1162. Όπ {πθ 
ἀϊβάπομοα Ῥθύπθει δέησις Απᾶ προσ- 
ευχή, 866 ποῖθβ οἩ οἩ. Ἡ. 1, 8Πᾶ ο 
Ερήι, τν]. 1δ. 1Πδ πια ο ορβοιτοᾶ 
{πα {πο ατθ]ο]ε 18 ρτοβχοᾶ {ο Ὀοῦ]; {6 

οἱθατ]γ πηρΏί Ἠαγο δει οταδεᾶ Ῥθ- 
4οτθ ἴπο Ἰαΐοι; Βύ Ῥαπ] Ἡοποτοτ 

6Ἠ9οβΘΒ {ο τθρατᾶ Ῥίασοςχ Ἡπᾶθγ ἔπο 

θοραταίε εβρεοῦΒ; οοπαρ, πας, 6Υ. 

8 το. 5, Ρ. 117, ποίθ. 

νυκτὸς καὶ ἡμέρας] ΄πἰφλί απᾶ ἆαι,᾽ 
6.6, ϱταπαπιαοα]1γ οοπβιᾶοτοᾶ, ση ία 
πθ βρᾶοθ οἱ πιθ οχρτεββεᾶ Ὦγ {1ο 

βπὈβύαπήνος: βθο Ῥοπα]ᾶς, ἄν. 8 461, 

Ἐτδάροαι, βρταο]]. 8 47. 2, Βπᾶ ΟΟΠΙΡ. 

ποίθβ οΏ οἩ. 1, 6 αἆ Βπ. Βὺ Ἱπκο 
(1. 37) 1π {Ἀθ Τ6Ι7 ΡΕΣΑΙΙ6Ι 9986 οἳ 

ΑΠΠΗΗ, Πβ6βΒ {1Ἠθ 80Ο, νύκτα καὶ ἡμέραν, 
Ραΐ ἴλατο {Ἡθ Ρτετίοις οοοιἹτοποθ οἳ 
νηστείαις χθπᾶθτς 1ο β0οἩΒ,, απᾶ Ῥες- 

ΊβρΕ πο ογᾶεν ({8βί5 ΑΡΡΥ. Όθραν 8{ 

ευε, Ὢπου, ΙἨ)Β. Ατίιι 'Ἐαβίεν,” 

6ΟΠΙΡΗΣΘ μ6υ. αχἰ], 32), Ῥου/θοί]γ α- 
Ῥτορτία {ο ; ἵπ Αοίβ χχγἰ. 7 απᾶ 2 ΤΗΘΕΡ. 
Η1, 8 (Τἱ6ς],) ἴπθ αοο, ἵβ ΡΡΣ. Ἡγρογ- 
Ῥο]ϊοα]. Ότ {πο οτάθί νυκτ. καὶ ἡμ. 
(αἵπαγῃ ἵπ δὲ Ῥατ]), οοπηρ. ΤιοῬθοῖς, 

ΡῬαγαῖίρ. Ῥ. όσβᾳ. 16 πια Όθ οΏβεττοά 
επαῦ 86 1] θἄορίς ἴλπο οτᾶςτ νύκτ. 
καὶ ἡμ. 1 {ης αςσο. (οοπαρ. Ματ] 1ν. 

7), Επᾶ Ἰπγοτία 16 Ὕηεπ θ πβος ἐ1θ 
ϱοπ. (ορρ. νο Μαχ]ς ν. ϱ). Βὺὲ δομα 
(Ἀσν. {ν. 8, τὰ, 15, ΣΧ. το, χἰν. 11, 
αχ. 1ο) "δει οπ]γ {πο Ρεῃ. Απᾶ {1ο 

οτᾶςτ ἡμ. καὶ νυκτό. 15 ἴπο οτᾶςε 

αἴωαφε ἴο Ῥο οχρ]θ πιθᾶ ἔτοτα ἱπέειτα1 
οοηβίἀθΓαϐΙοΏΒ, πᾶ τοῦ ταΐ]οτ {ο Ὦθ 

το)ειτρᾶ {ο ἴπο Παδῖέ οί πο πχῖθετ» 
6. ἡ δὲσπαταλῶσα] ΄ Βιωΐ οἷ]νο εναν 

Πἱυεί] γἱοίοιεῖη;” οπθ οἵ ἴ1θ βἴηπβ οἳ 
Βοᾶοπι απᾶ Ίεν ἄθαρ]ιίετα (πες, ατἰ. 
49), ἑουπαίηρ 8 ΘΗΒΥΡ οοπἰτηβί Το {ο 

Μάο οἳ βε]-ᾶεπία] απᾶ Ῥταγετ οἳ ἡ 
ὄντως χήρα. Ἄπαταλᾶν οπΙγ οὐοαΤβ 

ασαῖτη 1π {πο Ν.Τ. {η Φ8Π1Θ8 τ. ὅ, ἑτρυ- 
Φήσατε καὶ ἐσπαταλήσατε; Ο0Ι1Ρ. 
Ἐλπα]ς. Ίοο. οὐζ., ἐν εὐθηνίᾳ ἐσπατάλω», 

Έϊοσ]αβ. ΧχΙ. 15, ὁ σπαταλών. ΑΒ ἴ]θ 
ἀατίγαίοη οἱ 68ο ποχά 5αρροβίΒ, σπα- 

ταλάω [ΣΠΑ-, οοβπαΐθ ψηίἩ σπαθάω] 
ΡοϊηΐΒ Ώιοτθ {ο {ῃθ ! ρτοᾶιραζγ᾽ απᾶ 

εωαεία)ιπεεθ᾽ (Βεπίαγ, Ἡιτλεϊίει.. Ψ οἱ. 
1. Ῥ. 502), ἴπθ βοπαθγ μα! ϱγποπσπιουά 
ποχᾶ τρυφάω (θρύπτω), Πποτθ {ο ἐῑθ 
εοΠεπιίπβογ” απᾶ “]ασανγ’ οἳ ἐς ϱαῦ- 
1εοῦ;: 8ο αἶδο τρ]λ{]γ Τύπιαππ, 6νποπ. 
1. Ῥ. 193. Ταπ9 ρτθβοηί νετό ἶ5 {πς, 
αὐγπιο]ορίοβ]1γ οοπιβῖᾶθγθᾶ, πιοτθα]]ῖθᾶ 

{η πιθαπῖΏρ {ο ἀσώτως ἕἢν, 6ΟΠΑΡ. ΠΟῦΘΒ 

ον Ἠρῃ. τ. 18, ἴποαρα 15 15 οοραβῖοἩ- 

αἲ]σ {ουπᾶ (ΈἩθαπο, αἆ Ειδη. Ρ. 86, 
θᾷ, ἄ.1Θ, τὰ σπαταλῶντα τών παιδίων) 
11 Α Β6Ώ60 βοβτοε]σ 8 1] ἅλΗθτῖτπρ ἔτοπα 
τρυφᾶν. ἈὮ6θ 88ο Βπίοθε, Τ]θβαι. 
Β.7. Το]. Ἱ. Ρ. 002. 

ζῶσα τέθνηκεν] ' {5 ἄεαᾶ τυ]λῖε εἷε 
Πυεῖ]ι; ο Ἠετ. ΠΠ. τ, ζῆς, καὶ νεκρὸς 
εἶ, οοπαρ. ἨΡΗ. 1ν. 18. Τ19 παθβηίησ 
18 τί] εκρτοβηθᾶ Ὦγ ἴἶο ἄγθαῖς 
ΘΧΡΟΒΙ{ΟΣΒ, 6.6. ΤΠεορΗ. (πιοβί Ἰποου- 
χθο(ΙΨ ᾳποὐθᾶ ὃν Ἠιί]ιοτ), κἂν δοκῇ ἕῆν 



ν, ὁ σ. 8, 

- , 

ζῶσα τέθνηκεν. 
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4 ο 

καὶ ταῦτα παράγγελλε, ἵνα ἀνεπίλημ- 7 
4 3 , - ’ / 

πτοι ὣσιν. εἳ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα οἰκείων οὗ 8 
- ἁ , 4 9 ο 9 

προνοει, την πιστιν ρνηται και εστιν ἀπίστου χείρων. 

Β. οἰκείων] Βο 1ιαοῖπι. πα ΑΡΙΕ(Σὲ: τῶν οἰκείων ΟΡ2ΡΕΚΤΙ; εἰ πιββ,: 

ΟἨ1γΒ., Τηθοᾶ., Ώαπα. (Τἱδε]., 4ἱ., Ἡογᾶρω.). 16 πιβγ Ὀρ ο,βειτθᾶ ἑλλαί επ] 
οπιἱβείοι. ο ἐῑθ βθοοπᾶ τῶν ὑεηᾶς {ο Ῥϊπιᾶ πο ἴδιοι Απιᾶ οἰκεῖοι Π1Οἵθ θΧΡΙΙΟΙΕΙΥ 
1Πῇο 019 ο]ββ8/; 5εο πας, ἄγ. ϐ 10. 4, Ῥ. 116. 

ταύτην τὴν ζωὴν τὴν αἰσθητὴν [οοπαρ. 
6], Ἡ, ο] τέθνηκε κατὰ πνεῦμα: εἷ- 

π]αχ]σ Τηθοᾶ., Όαῦ ππ(Ώ 1666 ἐ]ιθο]ο- 

βῖςοα] οοαγαογ οἳ θχρχθββίοπ. ον {6 

18 τιβχθ]σ 8 οοπήπποίίοη οἳ ποἩ] απᾶ 
οᾶσ, ἀθεμίπ{ο οἳ αἲ] ππῖοη πΙ[Ἡ {πα 

Ἠΐρ μας απά ἔτα]σ απἱοκαπίηρ ρτ]ποίρ]θ 

οοπαρ. ΟΙ5ἨβΊβοπ, ΟΡιο. Ῥ. 106. Νά- 
ΏΙΘΥΟ1Β αποἰα/ίοτβ Ἰπτο]τίπςρ αἰπη]αγ 

βεη{Ιπιθηῦς ππ]] Ῥο {ουαπά ἵπ Ἰείοῦ. 
ὅπ οο.; ἴπθ πιοβύ ροτποηί 14 ΡΗ/1ο, 

4ε Ῥγοίιρ. 8 το, Ὑοἱ. 1. Ῥ. ὅδφ (εᾶ. 
Μαπρ.), ζῶντες ἔνιοι τεθνήκασι καὶ 

τεθνηκότες ζώσι κ.τ.λ.; 6ΟΠ1Ρ. ΤιΟΘΕΠΘΣ, 

Οὔ8. Ῥ. 404. 

7. ταῦτα] “ἴλεθο ἐπῖπῃο;' π]ιαῇ 

ἐμήπρβδ Τ1οβθ οοπηἡαίπεά (α) ἵΏ νε. 
3--6, ΣΠθοᾶ. (4ΡΡ7.), απᾶ Ἠταία,; ος 
(ϐ) ἵπ νετ. 6 ου1γ, ΟἨΙΥΑΒ.; οἳ (6) ἵπ τετ. 

5 απᾶ 6, Ὄο Ἰεϊίο απᾶ Ἰ1θβίηᾳ. 2 

ΟΕ 1ο (α) 1β νου ΡἱαιβῖρΙθ οἨ βό- 

οομπῦ οἳ {1θ Εἰπαρ]θ πιαπᾶαἰογ! {οτσοθ 
οἳ παράγγελλε, Ῥαέ Ἰπτοῖτος {πο ἄϊβῖ- 
ου] ενα ἀνεπίλ. τααςύ {πρι Το τθ- 

1ϱΙχΥθᾷ {ο τέκνα ἃπᾶ ἔκγονα 88 πε] 85 
πο ππΙᾶοπβ, πλαιεβς ἴπο Ιαέί6υ βθθπα 

τηαπΙ {881 ἴπο ρποϊρα]1 ραΏ]θοίς. Τ19 

πβθ οἱ καὶ (πού ΕΙΠΩΡΙΨ ταῦτα 38 ἵπ ϱἩ, 

ἵν. ϐ) 19 ἵω ἔατοατ οἳ (5), Όαῦ πθα 
Ασαϊη {6 β66π18 ἠπηροββίδ]θ {ο ἁἱβαπῖίο 
ἔπιο ΤΘΙΘΕΒ 80 ο1οβε]7 σοοππθοῦθᾶ Ὦγ ἴῑπο 

απ (θεία Ἰπγο]γθᾶ 88 Τεν. 5 απᾶ 6. 
Οµ {116 ὦποῖθ ἔπεη 16 Βθοτηβ Ῥθβύ {ο 

βᾶορί (ο), απᾶ {ο τθίοχ ἐλλθ Ρτοποπη {ο 
{ιο ἔωο {οτεβοίπρ ΥΕΙΡΘΒ: καὶ ἴπιβ 
Ῥϊπᾶβ ταχ. 7 το τετ. 56 απᾶ 6, ΝἩ{]θ 
τον. 8 οοπο]αᾶθΕ ἔῑιο π]οίο ϱαΏ]θοί Ὁγ 
α ΒΕ11 πποτθ επιρ]ια{ο βἰμθεπιθηῦ οἳ ἐ1θ 

τα]ο ἐπυο]υεᾶ ἵη τ6σ. 4, Ὀαῦ ποῖ ἴπεπ 

{αχή1θΥ οκραπᾶεᾶ, 88 ἐῑα ἰαίοπιεηῖ οἳ 

πο ἀβεταπί οἼαβςθς απᾶ Ῥροβίὔοης οἳ 

ἴπο πἰάογς ποτ]ᾶ οὔπθγγίβο Ώατο Ῥθεπ 
ἀπθογχαρί{θᾶ. παράγγελλε] 
“σοπιπιαπᾶ;) 886 ηούῦθΒ ΟΠ ΟἨ. τ. 11: 

116 οιιοῖσθ οἳ {Ἠ1β Βίχοηρος ποτά β6θτη- 

Ίπρ ἴο ἱπαρ]σ ἴπαί {πο ἑοτοροίπρ 6Οπ- 

1χββῦ απᾶ ἀἰβποίίοη Ώεύπθεη ἡ ὄντως 

χήρα Απᾶ ἡ σπατ. Ψ88β Ιπθηᾶθᾶ {ο 

{οστη ἴπθ Ῥαβίᾳ {οσ 8 1119 {ο ἴθ οΏἩτοἨ. 

«ἀνεπίλημπτοι] !{γεργοασ]ιαὈῖε;) ἴπθ 
πΙᾶσοπς, ποῦ ἴπο πἰάοπβ απᾶ 1ιαῖν 

ἀθβοσπᾶαηίᾳ, 5ο 4Ώοτθο. Οµ {10 πιθβή- 

1ηρ οἳ ἴπο ποτᾶ, 899 ποίθβ οἩ οἩ, 11, 5. 

8. εἰ δὲ κ.τ.λ.] Ῥεοιττοπορ {ο ἴ1ιο 
58πηθ βα]εοί απᾶ {1θ β4146 Ρ6ΙΡΟΠΒ, 

τέκνα απιᾶ ἔκγονα, 88 ἵηπ τοτ. α, Ὀαῦ, 86 

{16 τις ἵπιρ]θβ, 1π 61θ,ΕΟΥΤΩ Οἱ ΒΑ. ΠΙΟΥΘ 

ΕοποταΙ βἰωεπιθηῦ. Τ119 δὲ (ποί-- γάρ, 

88 Ντ.) 18 60ΥΥΘΟΙΙ7 αβθᾶ, 6 {19 ϱιΏ- 

θοῦς οἳ ἴ]]β τογβε εἰιιᾶ ἵπ 8 βοχέ ος 
οοπ/τββί {ο πο πἱᾶονα, χο παὈ]θοία 

οἳ γετ. 7. τῶν ἰδίων κ.τ.λ.] 
επῖ6 οωπ (γεἰα(ἴυεβ) απᾶ εερεσἰαῖῖ ἔ]ιοθα 

ο) Ἰι ο1ύτι Ίιοιµβο:᾽ ἴδιοι Ἀθτθ πιασ] ἐῑνο 

το]θ{ἰοπε]Ἰήῥρ, οἰκεῖοι ἴοβθ πΊΏο πετθ 
ποῦ οπΙγ τε]αίοηπς Ῥαΐ 418ο {οχπιθά 
ρατῖ οἵ ἴπο /απι]η, ---τοὺς κατοικοῦντας 

τὴν αὐτὴν οἰκίαν συγγενεῖς, ΟΟΤΑΓ; ! ἄο- 

πιεκεἰσὲ, 818 γε] πιβχίτηθ εδῦ τιαίατ 

απ{ αγία σ]ᾶσα, ἄοποή, Ῥθηρ. Οτπ 
οἰκεῖοι, οοπαΡ. ποῦεΒ οπι ἄαἶ. γι. το. 16 
18 ψοτίἩγ οἳ ποίῖοῬ ἴπαί ὅ]ιο Έθεεπες 
Ψ6τθ πού ροθγπη(ὐθᾶ 1ο ρἶτο τε]οᾷ {ο 

Εποῖτ τε]αἼνεβ πΙζ]ιο{ ]εατο ἴτοπα οί 

κἐπίτροποι, ἔποαρ]ι ἴπαυ ταὶβΏί τεθ]γ ἄο 
Βο {ο οἴμθτα ἵπ ποθᾶ; 868 4ο5θΡΗ. Βε]]. 

ο μᾶ, π. δ. 6, οὐ προνοεῖ] 
εἆοθα ποὺ ργουΐάε ο; οπἵγ βββίπ 
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9 Χήρα καταλεγέσθω μὴ ἔλαττον ἐτῶν 
οἳ 4ρθ ϱπᾶ οί ροοᾶ οἸβτβεῖετ; χεῖιςθ γοιπρες Ὑ 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α. 

Ῥτεβῦγ μετα] νήάοφθ 
πωαδύ ὃο αἰχίγ Ελα 

οπ8, 
σλοπι 1 ἀθείτο ταίἩθτ {0 ΙΩΒΙΤΥ απᾶ ποῖ {ο μτο οβεπος. 

Ῥοπι, αἩ, τή, 2 Όου. τη, 21 (οῦ]π 
{χοχη Ῥχοτ. 11, /) } ἵπ Ῥοί]ι ο8θ8 π(Ἡ 
Απ 80οΠΗ, γεί (2918, αγ. δ φο6, οϐς. 1), 
1π [πο ΣΟΥΤΩΘΥ Ῥββββρο Ἰπ {1ο πα]ᾶά]6, 

ἴη 116 ]9{ύοχ (Τ,αο]π.) ἵπ 1πθ αοἰῖνθ 
νοῖοθ. Όπ ἴπθ οοππαχῖοη εἰ οὐ (Ώετο 
Ῥετ[θοἰ]γ Ιπ{ε]ΠΙρΙ]ο Ἀϐ οὐ 16 ἴπ 6πο 

ο1οβθ οοπποσίοη Ὑϊ{] προνοεῖ), 866 ἴλθ 
οορίοτε εί οἱ οχκς. ἵπ ἄαγ]6Σ, Ῥαγίίο. 

Λε. ῬΡ. 00---11 6, ἂπιᾶ ποίθΒ ΟΠ οἩ, 111, 
5’ τὴν πίστιν ἠρνηται] 
«16 Ίιαν ἀἄεπίσᾶ ιο Γαή] ;) πού ΄ ἄοσ- 
ἐχίπβια Οµγ]αῄαηατα,᾽ Όαῦ / μμ (ΟἨτ]8- 
η) {αΗἩ, οοηβ]ᾶθτοᾶ 5 ἃ ταἰο οἳ 

Μ{9; οοπαρ. ποῖθβ οπ ἄαἴ. 1.23. ἩἨϊβ 
βοἴβ 8γθ 8 Ῥγβοίίοα] ἀεπία] οἱ Ἠί {161 

Σα10 απᾶ ]οσο αγ Ιπβερασα)]θ; ἵπ ποί 
ΕἹοπίηπρ {ἴ]θ οπθ Ἡθ Ί18β ΡτβοΙοβ]]Σ 

ΕΒοΥἩ {ἐ]ναξ Ίο ἶ8 πού απᾶεσ ἴπο 1Π- 
Ώπθηορ οἱ {πο οἶλαν, Όπ {1 πηθαηΊπρ 

οἳ πίστις, 8θθ Ἐεαββ, Τξοῖ. 61161. 1ν. 

13, Υοἱ. 11. Ῥ. 128 84. 

ἀπίστον] Νοῦ !πήερε]οτίηρ,᾽ (οοπηΡ. 
2 0ο. ἵν. 4, Τ 15.1. 15), Ῥαἳ ωπθεϊίευύπρ 
οΡΡ. {ο ὁ πιστεύων, 1 0905. ΧΙΥ. 22 84. 

ΒυοἩ 9 9Π6, ἔποιρᾶ ης παρ αὐ Ῥεδχ {Πο 
Ώβπηθ οἳ ΟΗπβΙαΏ, που]ᾶ Ῥο τεβ]1]γ 
ΨΟΥΑ6 {Ἠβ Αι Τθβ/ί1εΠ., {οχ 6118 Ῥτθοθρίβ 

οἳ ϱ]] Ῥοΐζετ Πεαἰλεηίθπα {οτραᾶ ΕποὮ 

ΑΠ πππαίατα] βο]ΠβΊ1ηεβΕ; 5εε Ῥίβηπες, 

Τ1οοῖ, οπί, ΧΙ. 22, Ῥ. 329, ΒΠᾶ ΟΟΠ1Ρ. 

ἴΠθ αποὐαῖοπα ἵπ Βίορσαβ, Εἰογί. 
τή, 7ο. 

ϱ. Χήρα καταλεγέσθωκ.τ.λ.] ΄4ε 
πυίάοιυ Ι6ΐ πο οπε δε ριωὲ οτι ἐ]ιε Ιέ8ἱ, ὅτο, 

Τω {Πίς ἄοαρθα] Ῥβββαρο 16 νι] Ὦο 
ῶθβέ {ο οοπβῖᾶςσ (α) ἴλο αἴπηρ]θ 11θβΠ- 

Ίπρ απᾶ ϱτατηπηβ{]οβ] Αἰταοίατο; (0) 
ἴπθ Ιη{θτρτθίβ/1οη οἱ ἐ]ιθ οβαβθ. Εϊτεί 
ἴπθη, καταλέγειν (κατατάττειν, Φυἱᾶ.) 

ΕΙΠΙΡΙΥ ΙΠΘΑΏΦ {0 θΠΐθγ Ἡροη  Ηβή” 
(699 θσαΣ. ἵη Ἠοβί Ἡ. Ῥαΐπι, Ἴεα. Β.υ, 

Το]. 1. Ῥ. 1624), ἴπθ οοπ{επῖβ απᾶ οὔ- 
1εοί οἳ πΏίοὮ πιπβί Ὀο ἀθᾶιιοθᾶ ἔτοπι 
1θ οοπ/{οχῦ, Ἰοχί, ἩΨθ ΠΠΠΒέ οὔβθγτο 

λαέ χήρα β ἵΏ {αοῦ {ο Ῥχθᾶϊοβῖο /αἷβ 
Ὑγιέπο ποτᾶρ τογπεϊο]ιπεῖ,) Π1ης6Σ, Υ. 

8 6ᾳ- 4, Ῥ. 631. ΤΑΙΩΙΑΣ Απᾶ 1εχ]- 
οοβτΑΡΊΏΥ Ἠα]ρ π8 πο {ασίλοτ. (0) ἵπ- 

ἐετρτείαίίοπ: {τθρ οχρ]απββίοΏΒ Ἠθτε 

Όδεα εάναποθᾶ; (α) ἴἨθ' βοπιεπηἉεί 
οὐτίοιβ οπθ {ἐῑαί {πο βαρ]οοῦ οἳ ἴ1θ 
Ῥτθοθᾶῖηῃ οἶαπβο ἵβ αἴτωρΙγ οοπἠπθᾶ ; 
8ο ΟΗΣ7ΑΒ, ἐπ Ἴοο., ἀιο οἶπες (τεεῖς 
οχΡΟΒΙΦΟΤΒ, απᾶ {1ο Ὀη]]ς οἳ πιοᾶριπ 
θχΡροβί{οτΒ. Τ19 οῬ]εοβίοπΒ {ο {Π1β αχθ, 

βταταπηκ{Ισβ]]γ οοπβἰᾶρτεᾶ, {πε ΑΡΡΥ. 

ὐιᾶίεᾷ 3Ώβθπορ οἱ ΑΠΥ οοππθοίηρ 
φατΏοΙθ; οχερε[ίοβ]]γ οοπς]ᾶθτεᾶ, {πο 

Ώ4ρ]1 ἱπιρτορα 16 ναί πε οτ{θετία 
Ίβά Ῥθεή βἱτθἈ, του. ᾳ 8ᾳ., ΓγθΡὮ βοι]ᾶ 
Ῥο αἀᾶθᾶ, απᾶ 6{Ἠοβθ οἳ βο τετ εποζι- 

εἶνε 8 πβύιτθ: ψιοα]ᾶ {ιο ΟΠατοἩ έ1υΒ 

Ἠπαά {λατ α1πιβὸ (8) Τπαί οἱ ΒοἩ]είθσπι., 

Μαοῖς, απᾶ οἴποχς, ἔπαί ἄθαςοπεβεθ 816 

τεξεχχθᾶ {ο: αραῖΏβύ {Π]5 {πε οΏ]εοῦίοι 

ἨβΙβ]Ιγ Ἱχρεᾷ 5εθΏως ἀθοίείτο,--ἰΠαῦ 

ψ;θ Ώβπθ πο ονἰάρηοθ π]αίετετ {παί 

ἄθαιοοπθββθΒ βπιᾶ χΏραιατθ ΒΥΠΟΠΥΙΙΟΙΒΘ 

ἴετπλς (119 Ῥβββαρθ Ἰπ Τρπαῦ. πήγα. 

τῇ, οβῑιποί Ἠθτθ Γαἶτ]η Ὦθ πιαᾶρ εδ 

οἳ οπ βοοουπί οἳ {ο ἀοιομα] τεβᾶ- 
ἀπβ), απᾶ ἴπαί 11ο 4ρο οἳ 6ο, ἴποπρῃ 
ἄειϊνίπᾳ α βρεοίοαβ βαρροτύ ἴτοπα 
σοᾶ, Τ1εοᾶ. ΧνΙ. ο. 27 (00Π1Ρ. Ἠοῦ- 
6ὖεΥ Οοπο. Ολαῖο. Ο. 15, πθχθ {πο αβθ 
16 Αχεᾶ ϱὖ 49), ἵ5 υ]ο]]σ Ιπουπαραῦ]ο 
ψάἰἩ 11ο βοὔτο ἁπίίθρ (οοπιρ. ῬΒΐπρ- 
Ῥαπι, Απίίφ. 11. 24. 8 84.) οἳ ΒΠΟἩΝ απ 

ο{βοθ. (Υ) Τ19 βαρρθβοπ οἳ τοῦ., 
αΌ]σ εκσραπᾶεᾶ Ὁγ ΜοδΗ., απά {ο]]οποᾶ 
0 Ρο ἸΝ., Ἰθβῖπρ., Ἠπίμ. (Εὐπ]εϊί. 
5 4), ἴιαῦ αΏ ογᾶθι οἳ πᾶοπβ (χηρῶν 

χόρος, ΟΠ1ΥΑΒ. Ηοπι, ὑπ Ρίν. Ν.Τ. Του. 
81, ΟΟΠΙΡΑΙΘ Τοτα]]. 4ο Ρε]. τρ. ο, 
ἈΠᾶ {η9 οἴμος τοΏ., 1η Μορλείπα) 16 Ώθτθ 

τρ[ρχτθᾶ ο, ΦΟΒΟ ἄπίίεβ ΑΡΡΥ. οος- 
Βἰβύθᾶ {π {ο οχοτοῖαο οὗ βαροτπίοπᾶ- 
6309 οΥ65, απᾶ {πο πι πϊβίτγ οἱ οο1ηβθ] 
Απᾶ οοηβο]αδίοπ (560 Τουρ], 1. σ.) ἴο 



Υ. ο, 1Ο. Τὸ 

ἑξήκοντα γεγονυῖα, ἑνὸς ἀνδρὸς γυνή, ἐν ἔργοις καλοῖς 10 
µαρτυρουμένη, εἰ ἐτεκνοτρόφησεν, εἰ ἐξενοδόχησεν, εἰ 

ἴλο Ψοπρες ποπΊθη; Ψπο8ρ οὔ]ορ π 

{βοῦ 188, Ρο {ο βΑ7, ϱγεεῦγΜεγαῖ (πρεσ- 
βύτιδες) ταίἉθι ἴπαπ ἀἰαεοπίο. ΤΘ 
εκίετΏα] οπἰᾶθποθ {ο ἴπθ εΦἰείοποθ 
(Φποιρ]ι ποῦ πθοθεββασΙ]γ πο βρθοῖαὶ 

οοσ]θβίαβίῖοθ] οχραη]σα]οπ) οἳ Ρ1ΟἩ 8 
Ροᾶγ ετεη ἵη {1θ θαχ]]οςί παθι ἵς 6ο 

Σπ11γ βαΙβ{οἴοσγ, απᾶ 8ο οοπρἰ]θίοΙσ 
ἴπ ΏβΣΠΙΟΗΣ πι Ὦ πο Ιπίογπο] ογἰᾶρπορ 

5αρμ]ἱθᾶ Ὦγ τογ. το 84., πα οἩ. ἴ1θ 
πΏο]θ (Ύ) πιαγ Ὦθ αἀορίεᾶ γΙίἩ Βοχηθ 

οοηβᾶθποθ; 598 {πο Ίοπρ ποῦθ οἱ Ί16- 

πρ. ἐπ Ἴοο., 8πᾶ Ἠπίπος, Εὐπίοέ. 8 αν 

Ῥ. 46. πε ας βπᾶ ποὶοθᾶ ἵπ 
{18 οἩαρ., ἐ]ιθ χήρα ἵπ {πθ ογάπατγ 

Β6ΠΒΘ; ἡ ὄντως χ., ἴηθ ἀθβο]αίο απᾶ 

ἀδρθαίο πῄᾶον;; ἡ κατειλεγµένη χήρα, 

6πιθ εοσ]εβῖαβ{ᾷομ] οἵ ρτεβΏσίεχα] π]ᾶοτ. 

γεγονυῖα 15 που Ῥτοροσ!γ ταζειτοᾶ Ὁγ 

Σιασᾖπι., Τ1860.,81., ο μὴ ἔλαττον κ.τ.λ., 

Βθθ οχχ. ἵπ Ἠβρ]λο], 4πποῦ. Το]. Ἱ. 

Ῥ. 502. Τ16 ΟΟΠΒΙΥΙΟΔΟΠΗ, ἔλαττον ἢ 
ἔτη ἑξήκοντα, ποι]ᾶ Ὦθ Ρ6ΓΠΑΡΕ ΠΠοτθ 

οουτθού, Ῥαό {1ο βοπιοπΏαοῦ οοποἲεθ 

δε. {5 Ῥοτ{οοῖ]σ Ιπίο]Ηρίϱ]θ, 

ἑνὸς ἀνδρὸς γυνή] “έιε ωίγε οἱ οπε 
Πιεδαπᾶ :’ οοπαρ. οἩ. 11.2. 1 18 οἳ- 

τίοις ἐαί ζμ]ς οὓπ ου1γ Ὀ6 οοπἰταβθᾶ 

ψητλ θιιοσεθείυσε ΡοΙΨΡΒΙΙΥ, απᾶ ομηποῦ 

ῬοββίθΙψ Ῥο βἰταπθᾶ 6ο τοίετ {ο 1θ 
ἹθρίήπιβοΥ οἳ 6 πααχτίβρθ (ΟΟΙ1Ρ. 
Ῥεηρ.). 1η ΡΙαΐΏ ἴετπιβ ἴ11θ ποπλᾶπ 

ν/Β5 {ο 6 ωπζυΐγα: Βο Τετ]. αἆ πο}. 

1. 7, 'Ῥτθβοτρίίο ΑΡοβίοΙ...γ]άσατα 
αἹ]ερί1π οτάίπεπη [οτάιπαβίοπθτη,δεπι].] 
η βῖ ΙΠΙγΙΣΑΤΙ ΟΥ. οοποβᾶ1{;᾽ 6ΟΠΙΡ. 
ηοῖθΒ οἩ ΟἩ. 411, 3, θπᾶ ἴπθ οοΡίοιβ 
Μβύ οἳ εκΣ. ἵπ ἸΠοίβῦ. ἐπ Ἴοο. 

1ο. ἐν ἔργοις καλοῖς κ.τ.λ.] “ιυεἴῖ- 
γερογἰεᾶ ο) ὑπ έ]ιε πιαἰεγ ο θοοᾷ ωοτ]ο;᾽ 

βοῖ], «ἴοτ ροοᾶᾷ ποτκα: οοπαρ. ποίθθ 

ον Τί. 11. 8. Ἐν ἀθποίθβ {ιο βρΏθτθ 
{ο π]]ο ἐθ ποπιβη”ϐ 8Ο0ΙΟΠΡ απᾶ {λα 
οοπβεαθηί {θβίπιοαγ αθοτ{ {πετ παθ 

οοπΏπεᾶ. Ἠτπίλος οἱζε Ηεῦ. Σ. 2 88 

ογἰποῖησ {πο 11596 οἳ ἐν ἴο ππατ]ς ἴηθ 

γθαδοΊι οἳ ἴ1θ μαρτυρία, Ὀαῦ ἔλετο ἐν 

16 αἰτωρ]γ /1π,᾽ «ῑπ Ἀβο βᾶ6 οοπβαί1 
πας, ἄγ. 8 48. Δι, Ῥ. 346, ποίθ. Μαρ- 
τυρεῖσθαι ἈρΡρΘᾶΙΑ {γθαπθΏΜΙΥ αβοᾶ ἵα 
ἴποθ Ν.Τ., 6.4. Αοίβ σἰ, 3, Χ. 24, ΤΙ. 

ᾱν 8]. ἵπ βρθοῖα] τείογθΏσθ {ο Α 6οοᾷ 

{θβίππουγ. Τ1θ Εἰππιρ]θ πιθαπΙηρ 18 

χοἰαϊηρᾶ Ὦσ Βστ., υαἱρ., ἀοὐμ., α]. 
εἰἐτεκνοτρόφησεν]΄ ἐ/ε]ε (ευεγ) Ὀγοιιρ]ιὲ 
ρ ομᾶγεπ; Ἀγροίλοίῖοα] οατςε, τ]- 

ἨπιαίεΙγ ἀεροπᾶάθπί ΟΏ καταλεγέσθω, 

Ῥαἱ 1] 815ο πιοτθ ΙπωπαθᾶΙα{ε]σ οκρἰα- 

ΏΘΒ{ΟΙΥ οἳ ἔργ. καλ, 16 ἵβ ἀοαὈζα] 
ψ/θίλθυ τεκνοτροφεῖν 18 {ο Ὦο οοπβθᾶ 
{ο {ο ψ]ᾶοπΆ οπη οή]άτοη (Υα]μ. 

[8907.], 6ΗΣ7Α. Επᾶ (τοεθ]ς οοπιαθη/{η- 

19), ος θχἰοηᾶθᾶ αἶθο ο ἴπθ οτρΊιΒτΒ 
βἶθ πηὶρΏέ Ὠατο ὈτοιρΏί αρ’ οοο]θβῖθρ 

οοπηπιοᾶο” (Βεηρ.). Τ19 Ια0ΐου βθεπιΒ 
πιοβῦ Ῥτοβεαβ]θ, θβρεοία]]σ 48 ἵπ {ητορ 

ῬθββαρθΒ Ἱπ]]ο]ι Ίατθ Ῥθ6ου αἀάιορᾶ, 

Ἠετπι, Ῥαβέ. ἨἩΜαπά. 8, απᾶ δἰποϊ, τ, 

Απᾶ Τποῖβη, ἆο Ἠογὶ, Ῥεγεστ. ἃ 12, 

ψ]ᾶοπβ απᾶ οερΏβης 8γθ πιθηοποεᾶ 

1 8 βαρροβΏνο οοηποσίοῃ, Ίπ οἰζαθυ 

0986 τὸ εὐσεβῶς θρέψαι (Τηεοᾶ.) {8 
πθοθββασ!]γ Ἱπρ]]εᾶ, ἔποαρΏη ποῦ εςκ- 
Ῥγθββεᾶ ἵη {116 ποτά. 

ἐξενοδόχησεν] 'οπἑεγαϊπεᾶ εἰχαπρεγο; 
ἅπ. λεγόμ., Ὀαῦ οοπ1ρ. ΜαΜίΗ. ααγ. 35. 
19 βθᾳπθηοθ οἵ ἁπίΐθα πιαγ Ἀαπο Ώθρι 
βαρροβἰοᾶ Ὦγ ἴπο το]αίῖοπθ οἱ Ῥτοσί- 

ΗΙ07: ὁρᾶς πῶς πανταχοῦ τῶν οἰκείων 

τὰς εὐεργεσίας τῶν ἀλλοτρίων προτί- 

θησι, ΟΠ1ΨΑ.; πο πὶᾶοπγἩ ο ο ]άχθα 

ψου]ᾶ οἰθαχ] ο οοπαρεολπεπᾶἀεᾶ {Ἠ, 
8πᾶ ετεπ ἔοχτα ἴ]θ βτεῖ οΏ]θοῦβ οἳ πα 
τεκνοτροφία. εἰ ἁγίων κ.τ.λ] 

εὔ οἷ ο (ευετ) πυαθ]λεά ἰλε εοί οἱ ἐλε 
εαἶπία;᾽ Απ΄ αοῦ ποῦ οπ]γ οοππθοξεᾶ 

νὰ {πο χῖζοΒ οἳ Οτἱοπία] Ποβρῖαλ 
(0Ἠπ, 4το]σοῖ. 8 149), Ὀαί ἄθπιοη- 

βἰχαῖτο οἳ Ίος Παπ] {γ (1 βΕτα, αχ. 
41, π88 οοπηπιοπ] 8. βετταηῦΒ 
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ἁγίων πόδας ἔνιψεν, εἰ θλιβομένοις ἐπήρκεσεν, εἰ παντὶὲ 

11 ἔργῳ ἀγαθῷ ἐπηκολούθησεν. Νεωτέρας δὲ χήρας πα- 

ῥραιτοῦ: ὅταν γὰρ καταστρηνιάσωσιν τοῦ Χριστοῦ, γα- 

11. καταστρηνιάσωσυ] Βο ΟΡΚΕΤΙΣ; πιοβῦ 11β6.: ΟΗἨ1ΥΑ., Τηθοᾶ., ΤἩΘΟΡΗ., 

ουπι, (Εγίεεῦ., δελοῖε, Ώε Ἡ. ο ΒΤ., Ἡογᾶεω.). 1ιασ]πι. (ο. ταίτ.), Τάβοδ., 

4/., Ίθχθ τονᾶ καταστρηνιάσουσιν πά ΑΕ; ατ; ΟΗ17Α. (Ο0οἆ.),. ΤποαρΗα {ιο 
Σαέττθ παῖρΏί {αήχ]γ Ὦθ Ῥογηο πΙΜ] (σοπαρ. Ρ08., Ματ]ς χἰ. 25), 88 ἵπ Ἐον. 1ν. 9 

"(ᾷεο., Ῥαἳ ἄοιδρυζα]), ἐπθ οσίθτπα1 ααζλοτ1έγ ἄοθβ πούβθθπι βαβλοίθηῦ, ἔο {ἑπαπβί ο 

απιθπιρογθᾶ {λλαί Ἐ απᾶᾷ , 6υοη ἴη 6ΙτοΥΒ οἳ ἐταηβογρίίοα (παίτα ϱβὲ πἰτίπβατπθ 

[οοᾶιοία]οοπβεηρίο ἴπ ]θοῖοπίοτβ ἔτι ἐρείεφιιε ππω]ἱ8 οαἰαπιί εγτογίδις,’ ΤΙΕ68.),χθ 

ο{ῆορ, Έ]απατ, Οὔ8. ο]. τ. Ῥ. 3238), θς 

1οΥθ (οοπ1ῤρ. Τµ1]ο γ/1. 48), απᾶ, {δπαῖρΏς 
Ὦθ αἀᾶθᾶ, {16 Ῥγβοβῖοι] ἸθατίΙτιεββ 
(οοπιρ. 0178.) οἳ πετ ἩοβρίἔλΗ{γ: «πθυ 

ἀεᾶϊρπείαχ ᾳαοᾶ {θοῖῦ ΟἨτίβίπβ ἔποθτο 

Οµτβήαπαβ, Απριβί. ἐπ ζοαπ. Τταοῦ, 
1ΝΤΠΣ, 4. ἐπήρκεσεν] “εἴἰσυσᾶ; 
ἐβοήθησεν, ἨθαβγοΏ., οοπιρ. Ῥο]σῦ, 
Ηἰδί, τ. 51. 1ο, ΨΊετθ 15 18 αβοᾶ 88 

ηΘΑΣΊ7 ΑΥΏΟΠ. π(Ἡ ἐπιβοηθεῖν. 14 πας 

ποεᾶ πού Ὀο τοβἰχἰοθᾶ πιοχα]γ {ο αἶπιε 
(ἀπορίᾳ ἐπαρκεῖν, Ό]επι. Α]εχ. δίγοπυ. 

1. 1Ο, 6Ο1Ρ. 8168, οἩ Ἠτπβοῦ. Ηἰεί, 

τα. 6), ΟΕ θλιβοµ. το “ργεθείε Ῥ8Άρεί- 

ἴ8{θ) (Βαπρ.), Ῥαί, 5 αρρ7. στ, 
» . 

Δυο] [χοἱοσϊΠαν]{], π1ηγ τοῖει {ο 
» 

ἴλο τε]]θί οἱ πεοθβεΙ{γ 1η 168 παοβί Ρ6Πε- 
χαὶ {οτπι; καὶ διὰ χρημάτων, καὶ διὰ 
προστασίας, καὶ µεσιτείας, ΤΏΘΟΡΗ. 

ἐπηκολούθησεν] './οϊοωεᾶ α[ίε ; ᾽ 
οοπΡ. 1 Ῥεῦ, 1]. 41, ἐπακολουθεῖν τοῖς 

ἔχνεσιωι ἴλε ἐπὶ ἆοθαε ποὺ αρρθΒβχ ἴο 

Ίητο]τε ΑΠ 1ἄθα οἳ ἐπέεπεί{ψ, βοΙ]. προ- 
θύμως καὶ κατ ἴχνη, Όοταγ, Ααζμ, 

(οοπαρ. ΒίθΡΗ, ἵπ Τ]λοδαυν, Β.Υ.), Ὀαῦ 

οη]γ ῑαί οἳ ἀἰγεσίοπ. ΤἩἨ9 βεπβθ ἵβ 

{παρ τοῦ τουΥ ἀιῆεγεπέ 6ο ἐ]ναῦ ἱταρ]θᾶ 
Ίπ τὸ ἀγαθὸν διώκειν, τ ΤἨΘΒΒ. . τδ; 
οοτηΡ, Ῥ]8ΐ9, ὤε ΤῬερ. τι. Ῥ. 379 Β, τῷ 
πραττοµένῳ ἐπακολουθεῖν, 1ιοιθ ἴλοθ 

ποχύ ΜΟΥάΒ, μὴ ἐν παρέργου µέρει, ΒΗΡ- 

ΡΙΥ ἴἶὰο ποίῖοηπ οἳ προθυμία; 89 10. 
Ῥ]αᾶο, Ρ. τοῦ Β, ΝΗΘΥθ 8180 ἴθ {οχοθ 
οἱ {19 οοπιροιπᾶ ἆοθβ ηοῦ ΒΘ6ΠΏ ΥΘΙΥ 

αἰτοπρ]γ πιατκεᾶ, Τπε πιραπῖηπρ 18 

τ1ρ]]Υ οοπγογεᾶ Ὦγ ΟΗ15Α., δηλοῦντός 

ἐστιν, ὅτι εἰ καὶ μὴ αὐτὴ αὐτὸ ἐργά- 

σασθαι ἠδυνήθη, ἀλλ ὅμως ἐκοινώνησε», ) 

ὑπούργησε. 
11, Νεωτέρας] Νοἱ πθοθβεατ!1Σ, 1 

βἰπᾶϊεᾶ χε!θγθηοθ {ο γα, 9, ' πἱάογβ 
ππᾶθχ Εἰχίγ 76818 οἱ ασθ, Ιθβῖηρ., 

Ῥαΐ, 88 11ο οοαδεχέ 6θθπας ο Ιπρ]γ, 

ἐγοπηροες) πΙζἩ ΏΘΑΣΙΥ 8 ΡΟΡΒΙΦΥΘ8ΘηΡΘ, 

τος, 2, παραιτοῦ] ΄ε]υ,᾽ 05, 88 
ἄιο οοπίταβί πἑἩ καταλεγέσθω (τοχ. ϱ) 

βθ66Ίης5 {οχεσαῖτθ,---«ἀεολίπα ) ((τείαςε,” 

ΑπίΗ., ἀπόβαλλε, Οοἵ8Υ), βοἳ], /ἴο 
Ῥαΐ ΟἨ {Ἠθ κατάλογος οἳ {ιο Ῥίθβ- 
ογίετα] πΙᾶονα. ΤἨΘ7 ποατθ ποί Πθ- 

οθββατ{17 {ο Ὦο εκο]αᾶ εἂ {γοπα {11θ α1Π1β 

οἳ ἴθ ΟπχοἩ (Ταγ]ος, Ερίο, ϐ 1), 
Ῥαΐ πετε οη] {ο ο ε]ᾶ Ιπο]ἱαίρ]ο ἔοσ 
1  οο]ορίπτα νά αχ απη ; οοπιρ. που - 
6σ6ς Ὑεγ. 16. ΟἩπ παραιτοῦ, Ο0ΟΠ1Ρ. 
ποίθς οἩ οἩ, {γ. 7: πρ τερα]ατ ταῦα- 
πρ (85 Ἠπίμος Ῥτορθσ]γ οὔβθιτες) 
βαρρεείοᾶ ΤὮ7 οἩ. {τ. 7, 2 Τίπα. Π. 23, 
ΤΗἱ, 11, το, πιεθᾷ πού Ἠθτο Ὦθ 1ο5ὲ βρ]ιέ 
οἳ; ΤιαοἩγ ὕηβ8 ἴο δη ἐἶιθπα, ϱηᾶ 

ηοῦ οη{θγύαίη ἐ]θῖσ ο]αίπαβ; ' ποὶὶ ομ1ι- 

βΑτη ΘΑΤΙΠΩ ϱυβοίρετε,᾿ Βεηρ. 

ὅταν καταστρην.] ΄ωλετπ {λει Ίαυε 
60πιθ ἰο ὦαα ωαπίοη αθαϊποί ΟἨγλθῖ,) 

ΑπἰἩ., (Ῥοριπ], Ιαβοϊτίθτα[1]ηΐ, Ῥσσαι 
ἴθ 8ογ. βπδή. πα ὅταν πιαχ]ίηρ 8 
βοἰῖοη ΨἨ]οᾶι ἴβ]τθβ Ῥ]αοθ αὖ βοἵηθ βΙ1- 
βίο Ροῖπί οἳ ἐἶπιρ ἀἰθποῦ ἔτοτα ἴμο 

βοὐπα] Ῥχθεοπί, Ὀπέ οὔ]ιθχπίςθ Ππᾶς- 



Ύ, Ἰτ, το, 7ὅ 

- / ο - [ιά 4 ο , 

μεῖν θέλουσιν, ἔχουσαι κρῖμα ὅτι τὴν πρώτην πιστιν 12 

ΡΥ8οΒΙΙΥ Η 5119 ΠχοΥθ ἐπαη οπο ααθοχζσ., ΜοΓΘοΥΕς, ἴπθ οπΙγ οοττθσῦ ρτ]ποίρ]θ 

οἳ εσρ]αϊπίηςσ {ηθβθ αβασοες οἱ ἐὰν αἰιᾶ ὅταν υη(]Ἁ ἴχιθ Ιπᾶ]ο.,----ΥΙπ. ιο τοβίχἰοίῖοιι 

οἳ πο γηιοἰθ οοπᾶΜοπβ] {οτοθ {ο ἴλθ Ρραχ{ίοἷθ, απᾶ ἴἩπο 4ΏβοποῬ Οἱ ΘΟΘΒΒΑΙΣ 

Ἰηίθτηφ] οοπηθσίοη Ῥθύπθοθη ἴμο τογΏ ἵη ἴἨο ΡχοίθβΙβ θπᾶ {ιού {π {πο αροᾶοβῖᾶ--- 
ἄοθβ ποῦ 5θ6π1 Ὠθγθ {ο ΒΡΡΙΥ. Βύ Ῥαα] ἄοθβ ποῦ ΑΡΡΥ. ἀθβῖτ ἴο τηθχ]ς 119 τηθτθ 

χο]αθ]οπ οἳ πηθ, Ῥαΐ ἐμο θἴπίσα] οοπηεαἰοη Ώθίπθθη καταστρ. θᾶ γαμ. θέλ.: 

Ά Νθβχίηθβς οἳ Οµ]ϱίς 7οΚθ 1Ππτο]νθΒ ϱ Γατ/πθς απᾶ 1ηογθ ἀθο]άθᾶ 19056. οπ 

ἴθ 8ο οἳ ἐὰν Επᾶ ὅταν ψῦὰ 11ο 1πᾶϊο., 86 Ε1οΐΣ, Ώευατ. Υοἱ. τα. Ρ. 468-478. 

Άποᾶ; ϱοθ που, (γ. 8 42. δι Ῥ. 275, 

απᾶ ποῖθβ οπ 2 116. Ἱ. 1ο. ΤΗΙΒ 

ἐχαηβ]α{ῖοπ οἳ καταστρ. 1ΙΔΥ ὃ6 Επ11Υ 
χθἰαϊηθᾶ 43 «Ἰαβοίϊγίτο) Ὦο ἴβ]κεη Πιογο 
1η 159 βἰπηρίθ (1ωδίαν ἠαπιεπίοτύτη 41 

οἵτα ρβΡα]ο {ετοοϊπηί,) Βοπ]. 8Ρ. ο], 

βηπ.) Έλα 1 ἵδ5 πιοτεῖγ 5θχαα] τοῖθτ- 
εποθ (110 {ογηϊραίθρ ϱαὈῦ {πω Ἱπ]πτίαπι 
Οτὶβ, Φ6τοπαθ, Ερίεύ, ττ, 81. 223), 

«λπουρ] {ἐπί οπΊπρ ἴο ἰπθ γαμεῖν 

θέλουσιν, ποῦ βἰπιρὶγ {πί. γαμήσουσα 

[αβπο] Ι9ΐου {ογπ], ομηποῦ πἩΠοΙΙγ Ὦο 
Ῥαΐ οπῦ οἳ βἱρΏύ. Στρηνιάω, 8 ποτᾶ 

οἵ Ι8ΐ6χ οοπιθᾶγ (569 Τιοῦεο], ΡΛτήπ. 
2.381, ΤΤΕΠΟΝ, δ/ποπ. Ῥατέτα. ὃ 4), ἵπι- 

ρ]65 ἐἶνο οκ Ώ{θ{ήοπ οἱ ́ οσεσ-βἰτοπρ 1, 
ἐχεβιτοπθβς,᾽ απᾶ ἴπεπορ οἳ 'Γ11π6βΒ 
οἱ Ὀτοαᾶ (ΑπΡΗ, αρ. ΑίΠεΠ. 11τ. 1217) 
απᾶ «παηίοη 11συχγ;᾽ οοπιρ.ἨθΥ. αν, 
νο. Τα αἄ]εοῦ. στρηνὴς 18 ΣΑΣ Τηοθ 
ῬτοβαδΙγ οοππθοίθᾶ πε {ο Βαρίπε 
ερίτεπα᾽ (Ῥοπα]ᾶς. Ταγτοπ. τν. 2), 9πᾶ 
Πιθ]μωή. βἰτοπας’ (Ροῦέ, έψπι. οἱ.1. 
Ῥ. τοϐ) πα ππῖἔ]ι τορός, τρανός, ΨΠΙΟἩ 
18 βαρροβἰοᾶ Ὦγ Ἰιοῦθοῖ, Τ16 Ῥτερ. 

κατὰ 6ΧΡΙΘΡΒΘΕ {πο ἀτθοίίοη οἳ ἴλθ 

ποίῖοπ (Βο5ύ Ἡ. Ῥαΐτα, Τε. Β. Υ. κατά, 

αγ. 2), Ώᾶ ροϊπίβ ο ἔλθ οβ/θοῦ βρατιεύ 

ψἩῖο]ι ἐπθ στρῆνος π8β ΒΠοπ: 601). 
κατακαυχᾶσθαι, Ζ81488 Ἡ. 13. 

12. ἔχουσαι χρῖμα ὅτι] 'Λαυίηῃ, 
δεανίπφ αδοιωὲ έν ἔλεπι, α /ωάρπιεπί 

ἐλαί, ο. ΟΟΤΊΡ. φόβον ἔχειν, Υ6Γ. 20, 

ἁμαρτίαν ἔχειν, ἆᾖοἈι αν. 22. 118 

ἠπᾶρπαρηί ος Βπίεποθ {8 8 ]ομᾶ πἉ]οὮ 
ἔιογ Όθας αροπό δα έλατα (οοπηρ. 
6α1. τ. το); απᾶ είς ]αᾶρταθηί 18 ὅτι 

εκ ἠθέτησαν. "Ότι 18 ἴπυα ποῖ οβαβα], 

Ῥαῦ οὐ]εσξίυθ, Βιιᾶ 5ο πιιδῦ ποῦ, 86 {π 
ΠΠ1, Ὦο Ῥτοοθᾶοά Ὦγ  6ΟΠΙΤΠ8,---ᾱ 
Ῥυποὐααοπ Ῥτοραβ]γ εαρροβίεᾶ Ὦ7 8 
πηϊβ]ηθογρτθίαίοη Οἱ κρῖμα, ΤΠϊβ 18 
ηθθᾶ βολτοεἰγ Ὦθ ββ]ά 16 πού ἴοσ κατά- 

κριμα (/ ἄππαπαοπθπι,᾽ Υπ1ρ., ΟΊ8τοπη.; 

κατάκρισιν, ΤΠΕΟΡΗ.), ΠΥΠΟἩ 1688 --'Ῥριι- 

πἰβἈπιθηῦ) (Ῥο]αᾶση β1σὮ ταῖς Βύταί- 
Ῥατκοί{,᾽ Μασ]ς), Ὀαἱ τείαῖτς 1ΐ6 πβδ] 
8πᾶ ΡΤΟΡ6Υ πιεθηῖηρ. Τ16 σοπίεσὲ νη]ὶ 

8ἶοπο ἀἆθοίᾶῬ {πο παίατθ οἳ {πο ᾖπᾶρ- 

πιθηῦ, ππθίμετ Γπτουχαβίθ ος απ{8- 

τουταΏ]θ; οοπαρ. ποῦθβ οπ ἄαἴ. ν. 1ο, 

Απᾶ Ἐπτίία. Ῥοπι. Ὑο]. 1. ϱ. 94. 

τὴν πρώτην κ.τ.λ.] 'έ]ιει Όγοῖα ἐπείν 
γεί Γαἶέ],) οΙθΒχΙΣ, 85 19 15 οχρ]αϊποᾶ 

97 ιο ἄτοε]ς οοπιπιθη{α{οτβ, ἠΠείτ επ- 

Εαβεπιοπί (συνθήκην, 08178.) ἐο ΟΕτ]ςέ 
πού {ο ΠΙΒΥΥΥ αβαίΏ, πἩΏ]σἩ ἐππ6υ υΙτία- 

ΒΙΙΣ, Ἡ ποῖ εχρ]οἰδ]σ τιαᾶς, π]θη 16γ 
αὐθεπιρίθᾶ {ο απᾶθτίακο πο ἀπίϊῖθς οἳ 

1119 ΡρτεδΏγίετο] οὔ]οθ 88 ἑγὸς ἀνδρὸς 

γυναῖκες; 8ο Τ19οᾶ., τῷ Χριστῷ συντα- 
ἑάμενοι σωφρόνως ἕἢν ἐν χηρείᾳ δευτέροις 

ὁμιλοῦσι γάμοι, 119 οπ]γ βθθπιίτπσ 

ἄϊθλου]ϐγ 18 πρώτην, ποῦ προτέρα», 88 
1119 πρώτη πίστις 188 1ΘΔΙΙΥ ἴο {1ο Βταῦ 
Ἠπεῦαπᾶ. ΤΠ{8 16 θδβ]γ οχρ]αἰπεᾶ; 
11919 816 ΠΟ ΟΗ1Υ ὄπο ἐπίπρε ραῖ ἴπ 

ουἱάθπσθ, {αϊ(]ι {ο ΟΗτ]βί, απᾶ {β14Ἡ {ο 

ΒΟΙΩ9 πεοοπᾶ Ἡπαραπᾶ. ΤΩ οοταρατῖπρ 
ἴλοαρ ἔπο, ἴπθ βαρβχ]., ποοοτᾶἶηρ ἔο 

Υ6τγ 6ΟΠΊΠΙΟΠ χθθῖς ὨαΡι{ οἱ αροβίηᾳ, 

18 Ῥαῦ ταίΊευ ἔλαπ 0Πθ ΟΟΠΙΡΑΣ.; ΑΘΘ 

ποτ, ἄγ. 8 28. 4. Ποῖθ 1, Ῥ. 218. 

Τη ρ]σββθ ἀθετεῖν πίστιν, "άρια 1- 
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13 ἠθέτησαν' ἅμα δὲ καὶ ἀργαὶ µανθάνουσιν περιερχόµε- 
Λ Ἀ. 4 ’ λ 

ναι τὰς οἰκίας, οὐ µόνον δὲ ἀργαί, ἀλλὰ καὶ φλύαροι καὶ 

14 περίεργοι, λαλοῦσαι τὰ μὴ δέοντα. [βούλομαι οὖν νεω- 

τίατα {βοςτο,) 15 Π]αβίτατεᾶ Ὁσ Ἰεἰβῦ. 

Άπά ϱ8ρ. Ἠδρ]ια] ἔπ ἶοο.; ἴλιθ 181ΐετ 

οἵίθρ Ῥο]ψΏ. Ηάεῦ, νΙπ1. 1. ὅ, ΧΙ. 90. 3, 
Χχπῃ. 16. 6, Χχιν. 6. 7. Τ1θ πάπιςί- 

οτε {Πβίτα ίοπς έ]ιαί {1ο ]αηρταρο οἱ 
Βῇ Ῥαυ]” ππᾳπεβοπεᾶ Ἐ)ΡΡ. Ἠ88 τθ- 
οεἰτεᾶ ἴτοτα Ῥο]γΌῖπε 818 πε]] ΚποπΏ 

απᾶ απο εᾶ. Τη] ρεγβῖεύεηί βἰπα]- 
1απί6γ, 1π {19 ϱ856 οἱ 4η Ἐρ. οἳ ν]]οἩ 

{1ο ρεππΙηαθπεΒβΕ Ἠββ Ώθ6εβή (ΠἨΙΘΒΒΟΠ- 

αἲ1γ) ἄοαρίθά,ἴθα ϱαρεἰάΙατγ ατραταεη 

ψιήοἈ οαρΏ{ ποῦ {ο Ῥε Ἰοβύ αἱρΏί οἳ, 
14. ἅμα δὲ κ.τ.λ.] Τ1οτε 1β βοπιθ 

βιοπ]{γ 1Ώ ἐπο οοπβίτιοΒοΏ; µανθάν. 

18 πββ]]Υ οοππεοίθᾶ π{{Ἡ περιερχ., Ὀαῦ 

ππ]θβα ή] ο 7, απᾶ ὙΠιοβίηρ. πθ 
Ρ]αίπ]σ 4ββΊταθ {]αῦ ιο ραγΗοῖρ]θ 18 
ὑπεοττεοί]η ιιθεᾷ {ο ἐῑιθ 1ωΐ,, πο ΒΑ 
Ί7θ Αη ΙΠΟΟΠΡΥΠΟΤΘ Β6Π8Θ, {ΟΥ µαν- 

θάνω περιερχόµενος 68Ί ΟΠΙ7 ΠΠΘΑΠ 1 

Ίθατη {παί 1 ατα ροῖηρ αροπί, α]ί, ἄτ. 

6 680. Δραΐι 14 φΙἩ Ἰοτᾶρπ. πρ 
{ταπε]αίο ' Ῥοΐπρ 14196 {Πεγ βΤΘΊΘΑΣΏΘΙΒ, 

ταπηίηρ ΑΏοαῦ) πο Ώβτο απ βΏβο]αίθ 

πο οἱ µανθάνω (6οτΏΡ. Ἡοπθγες 2 Τη. 
Η1. 7), απιᾶ α ἀἱδ]οοα[ίοη οἱ ποτᾶς, ἔ]ιαί 

Βθεπα ἹατεἩ απᾶ υηπαύυσα]. Τί πὶῃ Ῥο 
Ῥοβέ ἴλεν, πι 8στ., Ο1178., Β]., απᾶ 

αἶρο που, (γ. 8 45. 4, Ῥ. 319, ἴο 

οοηΏΘΟξ µανθ. ψΙζ] ἀργαί, ΄116Υ Πεβττ. 

{ο ο 1416,’ 6ΡΡ. 858 ἴΠῖς ο.τ Το ΒΙρ- 

Ῥοτίθᾶ Ὦγ Ρ]βΐο, Ειμ]η)ἀ. ρ. 276 8, οἱ 

ἀμαθεῖς ἄρα σοφοὶ µανθάνουσιν [Ῥεκ]ς. 
Ίοπεγετ οπα1{β σοφοί], απά 1Π Ῥατί Ὦγ 
Ρίο ΟἨΣγβ. Ρ. 283 (6. Βεῖεῖς.), ἐμάν- 
θανε λιθοξόος τὴν τοῦ πατρὸς τέχνην͵,--- 

ῬοῦἩι οἳ πἩ]οὮι εΧς. 41θ βΏΡοβῖ{ε]γ οἱεᾶ 
ϱγ πας, Ἰ.ο. Ἡ 19 ο πχρεᾶ (ο 

ὙΠεϊτθ, Ὑ1εβῖηρ.) ἠλιαῖ ταηπήηρ αροαό 

ψου]ᾶ ο πἹοτθ παίττα]1Σ ἴηἨθ 00ΏΒΘ- 
4πεποθ οἳ 1ά]εποββ {απ υἱεο υετεᾶ, ἵν 

'ΠΙΒΥ Ῥο βαἱᾶ ἐλαί περιερχ. ΤΙΒΥ Ροβείδί/ 
χΘίΘΣ ἴο ΒΟΠ1Θ Ῥοσ{ίοη οἳ {λοῖσ οβοῖα] 
ἀυίίθε, ἴπ ἴπο Ρ6ΓΙΟΥΠΙΒΟΘ οἳ πἨῖο]ι, 

ἱηβέθαᾶ οἳ ταίΏος αοαυἰτίπρ βρϊτήτα] 
6ΧΡΘΥΙΘΩ6ΘΒ, {1167 ο] οοπἰταοίεᾶ 11ο 
Απᾶ ροββϊρίηρ ἨβΡίΐ8. Τὰς οἰκίας ταῖρΏῦ 
β86ΠΏ {ο οοπΏσπα {Ἠ1Β, {πο Ίοιβθς οἳ 

{λεπι {1αγ Ἱαυε ἰο υΙαε;᾽ Ῥαί οοπηΡ. 

α Τΐπι, 11, 6, Ὑλθτε (8 Ἠοτθ) νο ατ- 
σ]θ ΒΡΡΕΒΙΒ φεπετίο, οἵ αἲ ταοβί, ΄ἴηο 

Ἠ9ΠΒΘΒ Ο{ ΒΠΟἨ 88 τοοθῖτο {ῃθπα;) οοπιρ. 

Ὑήπετ, ἄγ. 8 17. 1, Ῥ. τ16, ποίθ (ο. 5). 

περιερχόµεναι] 'σοΐπρ τουπᾶ ἴο, ἴἶιθ 
ραχΐ, 16 ορτέ]η]σ αβθᾶ πΙ{Ἡ τοίοτεποθ 
ἴο πι ἑάΐε, ὑαπάοτίπῃ, ΥΒΥ οἱ ροΐηᾳ 
βΌοτῖ, ἵπ Αοὶς χἰὶσ. 12; {Πίβ πιθαπίηρ 
Ἡοπετετ 18 ἀετῖγεᾶ ἔχοτα {19 οοπ{οσέ, 
ψΏ]ο]ι ἄοεβ πού ορ]ίρο αβ πεοεθβαγτ]η! ἴο 
τοϊαίη πο 6Απ1θ χηθβηΊπρ ᾖργα, Οἵλος 

εκχ. οἵ βοοπββ/ῖγεβ βἴΐετ 1ῇθ περὶ Ἰη 
116 εοπαρ. τετΏ ατο 1οιιπᾶ 1 {119 Ν.Τ., 
6-0. Ματ]ς τί. 6, Λος ἶσ. 3, α1.; 6οπρ. 

8ἶθο Μαθα, αγ, 8 26, Ἑετηλαχᾶγ, 

ΦύΠί. υ. 39 αᾱ Βη., Ρ. 26ο, 
ἀλλὰ καὶ φλύαροι κ.τ.λ.] ’διξ αἶεο 
αΐ11εγε απ Όδι/ὑοᾶί6ε ;’ ἐπανόρθωσις οἳ 

Ῥτθορᾶῖτπρ ερ1{παί; Ροβίᾶε Ῥείτπρ πατε] 
1416, 616Υ 8ἱβο οοπίταςί απᾶ ἀῑβρ]αγ Ὢ 

«τηθ]α βοᾶυΠ(αβ᾽ ἵπ ῬοίἩ ποτᾶς βπᾶ 
ΒΟ{ΟΠΒ, Φλύαρος, 8 ἅπ. λεγόμ. ἵπ Ν.Τ.. 
(οαέ 866 Φλναρεῖν, 3 ζοῦτ το), 88 Τβ 
ἀαιήτα οι (ΠΑΥ-, Ώπετε, Ῥοΐ6, Ε{ηπιοί. 
Σοτ6ε. ο]. 1. 212] οὐνιοια] ετρ- 
Εεβύς, Ῥοϊπίς {ο Αα Ῥαρυμηρ, ῥγο/ιεπὲ, 

ψαγ οἳ {α]άΠρ. ΠἹερίεργος (560 Αοἴβ 
χὶΣ. 10) ΙΙΒΣΚΑ  πιεᾶᾶ]ίπρ ἈαὈῖΐ, α Ρεύ- 

τοτίεᾶ αοτΙ0γ ἴπαῦ φΙ]] ποῦ οοπἰθηξ 
11β6]{ να παἰπᾶίπρ 195 οπη 6ΟΠΟΘΓΩΒ, 

Ῥαΐ πιπαῦ Όπβγ 1166] αΌοτῦ έλοβο ο 
οὔ6σβ; οοπ1ρ. 2 ΤΗΘΒΒ, 11, 11, μηδὲν 

ἐργαζομένους ἀλλὰ περιεργαξοµένους, 

[Ὀεπιοεί1.] Ρ]1Μρρ. Τν. 16ο, ἐξ ὧν 
ἐργάξῃ καὶ περιεργάζῃ. 
λαλοῦσαι κ.τ.λ.] “ερεα]ίπρ ἴ]ιε ἐ]ίπσε 
αυ]ίοῖι {1} οιιρ]εὲ ποῦ,) οβχτγίηρ πρβ 

{τοπ1 919 Ἠοτ1βθ {ο ΑποΐΏεσ: περιοδεύου- 
σαι γὰρ τὰς οἰκίας οὐδὲν ἀλλ᾽ ἢ τὰ ταύ- 
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τέρας γαμεῖν, τεκνογονεῖν, οἰκοδεσποτεῖν, µηδεµίαν ἀφορ- 
μὴν διδόναι τῷ ἀντικειμένῳ λοιδορίας χάριν ἤδη γάρ 15 

της πρὸς ἐκείνην φἐρουσι, ΤΠθορΏ. Οµ 

τὰ μὴ δέοντα, οΟπΙρ8τθ ηοίθβ ον Τὲὲ, 

ἓν 11. 

14. βούλομαι] “1 ἄεοίγε; ποῦ ΠιθΥθ- 
1 “1 Πο]ᾶ Ἡ αἄνίραρ]θ, Ώο ἸΠείία, 

ἐτο]ίπι, Β6σ8, οΟΙΩΡ. ποῖθς οἩ οἩ). ΤΙ. 8. 
Τ]ο οοπαραχίβοα οἳ {Πῖβ Υθιβο πηδ] 
ας. 11 19 ἠηβίχαοίάτθ; ἐποτο ἐ]ιοπΙᾶοσνβ 
ἴἩατηβε]τες θέλουσιν γαμεῖν; ἐλοῖχ θε- 
λήματα Ἰομᾶ ἴΏθπα {ο 19 (ΒρΙ. Ἡ, 4): 
{ποῖτ ωἱΠ 18 6ο πιαστΣ; Ίθχο Βὐ Ῥαπ1 
ἀεδίτες ('ἄο]ρετατοθῦ ρτορεΏβο απῖπαο,’ 

Τη (τα) ἐμαῖ-- ποξ Ὀεῖηρ οι ἔῑιο Ἰβί--- 

ἴπασ που]ᾶ ἄο βο. ΟἨ7β. πιβίθΒ πο 
ἀἰδποίίοἨ, ἐπειδῇ αὗται βούλονται 

βούλομαι κἀγὼ κ.τ.λ. Α8 8 σεπεγαὶ 
ταῖ]ο, ἴπο ἀῑκμποίοα οἳ Τήπαπη, 

/ΠΟΠ.1.Ῥ. 124,---θέλειν πϊπ]αΠιᾶ ού 
απθτα αἰπιρ]οίζος υεῖῖθ, πθαΆθ 1π 60 

Ἰα0ούῦ ποὐίοπαπα γο]απ{αδθ Ῥγορθπβε 
βᾱ αΠᾳπατη τ6Π1, Εθᾶ βούλεσθαι ἄθπο- 

{ἐ8ΐ ἵρβατα απ]ηι ργορεπθίοποπι,----] 
Ῥο {οππᾶ βαΙρίαοβουγ, Ὀαῦ ἵπ {πο α)- 
Ῥἰϊοαβ{ζοπι οἳ {6 {ο Ιπᾶ1τὶάπΒ] 695658 Ῥτο- 
Ρος οαπ{ίοη πιτβῦ Ὦθ πβεᾶ. Τί ουρΏέ 
{ο Όο τοπιαι]κοᾶ ἐ]ιαί θέλω ἵ6 τει ἕασ 
ποσο Εγθαοηξ]σ αβεᾶ ὃγ ϱὐ Ῥαυ] ηαη 
βούλ., ἴπθ Ἰαΐδετ οοοιχβ οΏΙΥ  Όο5, 

αἩ, 11, 4 ΟΟΧ. 1, 16, απᾶ τ7 (1ιασἶπο.), 
ΡΕ. 1, 12, τ Τα, 1. 8, τί, ο, Τ18. 1. 
8, Ῥμ{ῖθπα, 13; οπ6ε ΟΠΊ7 1 Οοχ. Ἱ. ο. 
Ίη τείοτοποθ {ο ἄοᾶ (4119 Ἠο]σ 6Ποβί). 
Βούλ. 18 παοβί πβθᾶ Ὦγ Βὲ Τιακο η ἴ1νθ 
Αοἲβ, πΏοτο 16 οοστΒ ᾖπϊχύθοη ππεἙ, 

απᾶ οοπβοαπθΏ/{1σ, 14 πο οχοερί αποία- 

{οπβ, ταῖἩθς πποτθ ἔγθαποη{]γ έλαια θέ- 

λω. οὖν Ώα5 στο 168 Ῥχορες 
οοἹ]εοίῖτο ἔοτοῬ (Κ1οἱΣ, Ώευατ. Το]. 11. 

Ῥ. 7, «ἶπ οοπβθᾷαθποθ οἳ ἴμθβθ 
εήπρα Ῥεῖπρ πο, 1 ἀθείτο, όο.; 'βὶ- 
ἐν, Βεζα,--ποῦαπΙπ]αᾶ]οἴοιβ οἈβρθ 
{οχ «6ιρο,’ Τα1ρ., 88 ἔλετο 16 Ἠθιθ πο 

ερτατίον ατραπηοηίαΜίο;᾿ 860 Ἡαπῇ, 

Τωγεοῖ]. Το]. 111. Ῥ. 187. 

νεωτέρας] Ί/οιπῃεγ ιυἰάσυς, αποῦ 

ΤΙΘΥΘΙ7 “7οιηπρος ΨΟΙΠΘΗ, 35 Απ, ; 
ΡΗΤΗ 1658 “Ζαπρίταποη,᾽ 98 Ῥααχ. Τ1ο 
οοη{θσέ ΒΘ6ΘΠΙ {ο οοπΏηθ οἳΣ βὐῤοπί]οη 

βἴπαρ]γ {ο π]ᾶοπβ. ΤΗ9 ἔταθ βθροοί οἳ 
{μ]ᾳ ρχεοθρί 18, 88 Ὑιορδίηροσ οΏβεστεβ, 
ἀεβποᾶ Ὦγ οὖν Ἠετο, θπιᾶ γὰρ Τοτ. 156; 
ειθ Ῥτοοθρί ἴητο]τοἈ 105 οπΏ χθβίτῖο- 
Ώο9π8. Τηθ Αροβί]ο ἄθεῖΙχερ {χο 7οιηρος 

νηᾶοπβ {0 ΠΙ8Σ1Υ, ταύλου λα αἰθεπαρέ 

8. οΟΠΤΑΘ οἱ ἀπδίθΒ π]]ο] {1ο ταἰρ]Ώέ 

Αποττο {τοπι ο ἀερτρᾶθ; 6ΟΙΏΡ. ΟΗΥΥΒ., 

τεκνογ., οἶἰκοδ.] ΄έο ὄεαν οἰ]άγεη, ἰο 

γιῖ6 ἐ]ια Ἱιοιιδε ;’ τερυ]αχ {πξ. αξίθι νοτΏς 

ἀρποδίπρ “α τηοβίοῦ οἳ {19 11,” 296ἱΗ, 

αγ. δ 6όµ; οοπιΡρ. πος, ἄν. 8 44. 3, 

Ῥ. 287. Ῥοῦ] ποχᾶβ ατο ἅπ. λεγόμ. ἵα 

πο Ν.Τ.; πθ βαὈβίαπίϊνθ τεκνογονία 

ΊΟΠΕΤΟΣ Ο00Η1Ρ οἩ. Ἡ. 15, 8Υιᾶ οἴκοδεσ- 

πότης ΒΘΥΘΤΑ] 0πηθΒ 1π πο Εταί ἴἨτοῬ 

Ροβρεῖθ. Ἑοΐ]ι ἐπε Ἰαὐέ6σ ϱιοβύ. απιᾶ 1{β 

τοῦ Ὀοθῖοπρ {ο Ἰθίος (τοῖς, οἰκίας 

δεσπότης λεκτέον, οὐχ ὡς "Αλεξις, 

οἰκοδεσπότης, ΕΏΙΥΠΙΟἨΜΒ; 5ο Ῥοῇασ, 
Όποπι. κ. αχ : Σατίλες ΘΧΣ, 419 οἱἐεᾶ ὮΥ 
Τιοῦθοῖς, ον ΡΙΗΥΠ. Ρ. 373. 19 6 αἩ 
πη{θπθΡίθ ῬοβΙδίοἩ {λαβ τεκνοτροφ. 18 

ἐποϊιιᾶεᾶ Ἱπ τεκνογον. (Μδ11ες); 14 ἵη- 
οαᾶθά {π απ ποτᾶ, 15 που]ᾶ ἕαχ ΤΠΟΥΘ 

πβέάτθΙΙΥ θ 5ο 1Π οἰκοδεσποτεῖν (1μεο), 
ψΏ]οῖι ροῖη{ᾳ {ο 61ϊο ποπαρι/α βρΏοτο οἳ 

ἀοπιθρίίο ἀπίΐθβ. τῷ ἀντι- 
κειµένῳ] “ο {ιο αἄνεγεαγῃ ;᾽ ποῦ 1ο 
ἀενι,) ΟἨ1ΥΒ., {ος ἐποιρᾶ ἐπῖς αρρ]]- 

οβ{Ίοη ἀθτίτεβ 6οη1θ Ῥ]α ιβ 1 11 ἔτοτα 

τοῦ Σατ. Τθχ. 1, Υθἡ ἴ]ιθ λοιδορ. χά- 
ριν ΒΘΘΠΊΒ Ταχ 1ΠΟΤΘ ΠΒΙΙΤΑΙΙΥ {ο β1ρ- 

βοβῖ α τοίρτθποθ ο ἠππιαπ οΏροπεπίϐ, 

---ἴλρ αἄγοτρηχίοβ οἱ Ομτίςααπή σ(Ρ11]. 

ἡ, 18, ΤΗ. 1. ϐ) ΑΤΟΠΡ {πρ ἆθνβ ος 

{πο θπΙΙθ8: Βο Ἡαπιπι,, Ώο Ἰμ., 

ιθρίαρ, Οπ μία ποτᾶ, απ {πρ ροβ- 

βΙ9ΙΨ αἰχοπροῖ ἀντιτασσόμενοι (απϊ 

βἀγονρᾶ ποΐο βἰαπίθς ορρισηαι{)), 866 

Τα Μπι. ΦΥΠΟΠ. 11. Ῥ. 11. λοι- 
δορίας χάριν] '/ογ τευίπρῃ,’ Μΐ. 'ἰο 
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16 τινες ἐξετράπησαν ὀπίσω τοῦ Φατανᾶ. 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α. 

” 4 
εἴ τις πιστή 

ἔχει χήρας, ἐπαρκείτω αὐταῖς, καὶ μὴ βαρείσθω ἡ ἐκκλη- 
9 .. , 9 , 

σια, ινα ταις οντως χηραις επαρκεσῃή. 

16. πιστή] Ῥο Τιασλπι. πι ΛΟΡΕΝ; τ7. 47: Υαὶς. (ΑπΗζ., Ἠατ.]), 
Οορύ., Αππι, ΤἩθ Ίοπροι χοβᾶίπρ πιστὸς ἢ πιστὴ 18 πὰορίεά Ὦ} 1986], πῖἩ 
ΤΚΤΙ; πεβσ]γ .ἲ] τας. Υα]σ. (Επ]ᾶ,, Τοὶ., Ἠατ].2), Βστ. (ΦοίἩ), Απ. Β].Υ.; 

ΟἨγα. (ἀἱθΙποῦ]γ), Τηθοᾶ., Ώαπα., 8ἲ, (ἀγίεεδ,, Ώε Ἐρ., ἨἩεσίπρ.)1 ἴποιρβα 1658 

εαβῖ1Σ {ο Ὦ6 βοοοπη{θά {έοτ ἔπατ {1θ Ἱοτίετ τοβᾶΊπᾳρ, 1ὲ παπβῦ ποὺ ΑΡΡΥ. βἱτθ 

να 0ο 1ο ἀθβπ]θο]γ Ὀδίέει αἰζοβίεᾶ τεκά(τπρ ἵη {16 ἐοχῦ, 

Σατίπας, Ῥτοπποῦς, τονίΗηρ: Ῥγοροβί- 

ἔἴοπα] οἶαμςο, αρρεπᾶθᾶ {ο ἀφορμὴν δι- 
δόναι Το ΑΡΘΟΙ{ ἴπθ ΠΙΒΏΠΘΥ ἴπ πἨΙοἩι, 

βπᾶ ῬάχροῬβο ος πἩ]οἵι, {1ιθ οοσββῖοι 

ψοτ]ά ο πβδθᾶ; οἩἳ ἐλθ πηθαπίηᾳ ος 
χάριν 6ΟΠΗΡ. ποίθς οη ἄα]. 1Π. το, απᾶ 
Τοπα]ᾶς. σταἰφ.8 178. Τ19 τερτοαοΝ) 

πηπδῦ Ὦο απᾶρτβίοοᾶ αξ ἀἰγεοιεᾶ ποῦ 
χηθχε]γαρφἀηβί {νο νΙᾶονΒ, Ὀα{ αρα 1η 

ΟµχΙβαπΙ{γ ϱ6ΠΕΤΑΙΙΥ; οοπαρ. Τ6. Π. 
Β. 

16. ἠδη γάρ τινες] ΄/οΥ αἴνεαάψ 
8ΟΠΙΕ,᾽ 5ο, ΨΙάοΒ; ἀπὸ πείρας ἡ νοµο- 

θεσία Ὑγεγένηται, Τηεοᾶ. ΜαβμίθἙΒ 

Ἠοθτο ϱἱτθβ {θ ΡτΟΠΟΙΠ Αα ἨΙΟΤ6 6χ- 

{θπᾶρᾶ τοίοτεποθ, οὐ πι (χιου{ ϱπΠοἶοί 

ΧΘΒΘΟΗ ; γὰρ οἱθαχ]σ οοπΏτπιβ {16 6Οἱ1- 

τηθπᾶ {η {Ἠθ ρεθοθᾶῖπρ τασβθ, ΑΠᾶ {παβ 
ηβέτα]]γ τοΐοτς Ἡ8 {ο ἴ1ιθ βρθοία] 68668 

οἱ ἴποβο παρπ{{οπθᾶ 1π 16. Τ19 Ἱηπ- 
νΕΙΒΊΟΠ ἐξετράπησάν τινες πού θἀορθεᾶ 
Ῥγ Τήεο]. (ο. 7) ναι ΑΕ; αἱ., ἶ5 οἳ 
1958 οσἱΐοα] αἰπου{γ {Ώαπ ιο τενά πρ 
η 619 {οχύ, ἐξετράπησαν] 
«(Λαυς) ἐηγπεᾶ ]επιθεῖυε ομὲ ο) πε 
αφ,’ πο, οἳ οἹδοΒίέγ, Ῥτορσίθίγ, απᾶ 
ἄἱβοταίίοι: οοπιρ. 2 Τπι. {τ. 4. 19 ἵφ 

ἨΏΏΘΟΘΒΒΗΙΥ {ο βἱνο ἐπίβ αρθιταὐίοα 

Α πἰάθί ΟΙ ΠΙΟΙ6 ρεποτθ] τθ{6ἵΘΏ08.--- 

εποτη 619 {ή 1” (Μος].), “ἔτοπι τὶρ]έ 
ἐθβο]ίπρ᾽ (Ἠογάρπχ.). 119 7οαππρος 
ψήᾶοπΒ, ο ποσα ὁ1ϊθ ΑΡροβί1ο α]]ιάθΒ, 

ηβᾶ απεχνοᾶ ἔτοτα {πο ῬραΐἩ οἳ ρυτῖγ 
απᾶ οΏββίΙἴγ, Ψίοὰ 1θδᾶβ {ο ΟΙιτίαῦ, 

απᾶ {ο]]οπθά {ναί οἱ ΒΟΠΒΙΑΙΙ0Υ, Ψἱο] 
1θ448 {ο Βαΐἴπη: ΟἨτὶβέ ψης {1ο ἴγιθ 
ΒΡοπ8θ, Βέτα {19 5θἀποου. 

16. εἴ τις πιστὴ κ.τ.λ.] ’Ι/Γ απ 
δεἰευίπφᾳ Ἰοοπιαπι Ἱαυε υἱᾶοιυε, {εί Ίο 

φεῖίευα ἐλεπι, ΤΠ18 τησ {αϊτ]γ 86οπ1 
 οοπο]πάϊηρ ταἰὔοταβ]οἩ οἳ {πο ρτθοθρῦ 

η τετ. 4 Δπιᾶ τοτ. 8, ΟΥ ἃ Βρεοῖοθ οἳ 

Βαρρ]επιθη/ασγ οοπιπηαηᾶ Ώαδεᾶ οἩ ἴμα 
5απ1θ Ῥεϊηοίρ]θς (οοπιρ. Μο»].). Τ19 
οοηπθχίοη Ἠοποτοτ, απᾶ ἀϊῆοτεποῬ οί 

ΘΥΤ18, ἐπαρκείτωποῦπρονοείτω, 5Ἱρβεδῦ 

8, ἀβοτοπί αρρ]{οβύ]οη οἳ ἴηθ Ῥτοοθρί. 
Τη νετ. 4, 8, ἴπο ἀπίίθρ οἳ οΏΙ]άτθη ος 

δταπάολ]άτθη {ο ἔπο εἶάογ πιᾶοτ 41θ 

ἄρβπεα: Ίθτθ {ιο ταῖ6ταποθ 16 τίποτ 

ἳο {16 Ψοιπφεγ πιάοπβ. Ἡονυ πατα 

ΑΠΟἩ {ο Ὀο βαρροχίθᾶ Ἡ ἐῑπεγ τιατ- 

χὶθᾶ, ἔπθ αποβθἰοππαβαἴ οπορ πρ ποτθά; 

1 ἔπογ τεπιαϊηθᾶ αππασχ]εᾶ, 1οὐ ἴπεῖχ 

τρ]αᾖ1νθβ, {αἴΠοχβ οἵ πιοίἩθσΒ, Ἀπο]θβ 

ος αππ{8, Ὀχοίμοτς οἵ βἱδίετβ, βαρροτῖ 

ΈΊλεπι, απᾶ ποὺ οὐίταάθ {θπα οη ὕπθ 

χηρικὸν τάγμα, τοΧ. ϱ, ἩΊλθπ 11οΥ πρό 
ὃς απβ{ {ο ἴπθ ἄπίίος οἳ ἴπο οὔῇοο, 

βπᾶ Ὀτίηρ βοαπᾶς] οἩ ἴλθ οἈατο] Ὦγ 

ἐλαῖν ἄε[οοιῖοι. Τ19 τθβᾶῖηρ ἐπαρκεί- 
σθω (Ταε]πι.) 15 πο] 5αρροσιεᾶ [ΑΕ 
αδ] Όπ{ πααγ Ὀο ἆπθ {ο η αββἰτηϊ]αέ]οτ 

ψΙ{Ἡ ἐἩο βαρείσθω {λιαὶ {ο]]ους. 
βαρείσθω] ὂε ὑωγάεπεᾶ,᾽ Τακο σχὶ, 34. 
3 Όοἵ. Ἱ. 8, Τ. 4; 18ΐἱ6Υ Απιᾶ 1695 οοττεοῦ 

1οσπι ΣΟΥ βαρύνει. Ἴ1θ Ἀββετίοη οἳ 
Τλοπι, Μ. Β.τ., πλὴν ἐπὶ τοῦ παρακει- 

µένου οὐ βεβάρυγκα λέγουσιν ἀλλὰ βε- 
βάρηκα, ἵδ βοπιθπ]Ώαῦ ἀοαρήξαϊ; βεβα- 
ρηὼς (ΠίχαηΡ.) ἶᾳ αβθᾶ Ὁσ Ἠοπιατ, απᾶ 
βεβαρημένος οθενθῖα] αρρεασβίπ Ρ]αΐο, 
ΒΥπιρ. Ῥ. 193 Β, ΒΒ πο]] α5 ἵπ Αχἰβλᾶθς 

(αμοᾶ Ὁν Τποπι, Μ.), Ὅτῦ ἐῑο 1αέΐο 



Υ. τό, 17, τ8. 

1ιθῦ πο εἰάςι φ]ο 
χα]θ πο] τοσεῖτο ἆοιι- 
Ὀ19 οπου; Ρο ριθτά- 
εἆ {π τθοθἰνίηρ ἃσοιι- 
ἡρίοσε Αραλησί 1θηῃ. 

θὈι]κο 8ΙΠΏΘΥΑ. 

Ῥαβεαβο ἵρ αἩ Ιηη{ρῇ]οη οἱ Ἠοπιαν, απᾶ 

ἔπθ 6οττιθί Ίιαβ γε Ῥοθβ]οα] οββῦ; 

{1ο πο οἳ βεβάρημαι 85 ἴἶνο τερυ]αν 
Αορετ{εοί (Π]1οχ) οαππιοῦ {ΠΘΓΘΕΟΥΘ 
99 οοπιρ]εἴοΙγ εαυρθαπΛΙα{θᾶ : οοπαρατθ 

Ῥαΐδτα, 1γερ. Ῥεγῦς, Β.Υ. βαρύνω. 

17. Οἱ καλώς προεστῶτες] '!υ]ιο 
ταῖς, ρτεδίζε (8αχθΙγ ποῦ “Ίαυε Ῥτθ- 

β]ᾶ6ᾶ,᾽ ΑΙ4.), εί ;) ποῦ η ασ βρθοῖα] 
βπ(]ρβίς {ο {ποςθ /πἩο Ρρυθρῖάρ 111,” 

Ῥπ{]π οοπίτα-ἀἰαδἠποίίοπ {ο οὔπθς ρσθβ- 

Ὦγίοτα, {ο ἐπ Ρτοβυσίοτ 8Ε βποῖι (Γ16- 

βἶηπρ.). Τ19 πιθαπίπρ οἳ καλῶς προεσ- 

τάναι 18 πρρτοσϊπιαίε]γ οἴτεαι Ὁγ ΟἨ17Α. 
85 μηδενὸς φείδεσθαι τῆς ἐκείνων κηδε- 

µονίαξ ἕνεκεν; ἴπβ Ἡοψετοτ {οο τηπο]ι 

οΏβοιτθς {πο 1ά6β οἱ γηῖε απᾶ ἀϊγεσίίυε 

}ωποῦῖοπα (Β]οοτΏξ.) ἱπιρΗθᾶ ἵπ ἴπθ ρας- 

Ποἴρ]θ προεστ.; ΟΟΠΏΡ. ΟἨ. 11. ᾗι 
διπλῆς τιμῆς] ΄ἄοιδίο Ἰοποιυ", 1.Θ. 76- 
πιωπεταίίοπ;ἄοαδ]θ, τιοῦ ἵπ οΟΠΙΡΗΣΥΊΒΟΠ 

στη ναί οί πΙᾶοπβ οἵ ἄθαοοτβ (Ο0Ἠ178. 
1 οΟπηΡ. ΤΠοτπᾶῖκο, Γοῦίρ. 49θεπιῦί, 

1γ. 22), ΏΟΣ Θ18Ώ οἳ οἱ μὴ καλ. προεστ. 

(οοπαρ. οἱ ἁμαρτάνοντες, ον. 29) Ῥαῦ, 

ση Ἡ α 1659 ἀθβη]ζο πυπηοτῖσα] τοίος- 

6166,---διπλῆς (ποῦ διπλασίας τιμῆς, 88 

1π Ῥ]αΐο, :606. Υ. Ῥ. 739 9), ὀ.6. πολλῆς 

τιμῆς, ΟἨΥγΒ. 2, πλείονος τιµῆς, Τ9οά. 
Πιμὴ Αρβΐπ, 88 τίµα 1η τοχ. 3, ὑποϊιάςα, 

ὁλουρῖ {6 ἄοθβ πού Ῥτεοίβε]σ εσφγεθς, 

«β8ΙΑΥ7, τθπιαποεχα{]οἩπ, Επᾶ 18 πε]] 

ραταρηταςθᾶ Ὦ7 ΟἨ178Β. 88 θεραπεία 

[καὶ] ἡ τῶν ἀναγκαίων χορηγία, 6ΟΠΙΡ. 

Οἶσπι. Ώοπι. τ Οοχ, 1. ἘγρΚθ (Οὔ». 
γοἱ. τα, Ῥ. 361) οἱὔθβ ΒΘΤετΑ] {ηβίΑΠΟΘΒ 
οἳ Αα, Εἰπηΐ]ατ π5ο οἱ τιµή, Ὀτί ἵπι 81, 16 
ψ]] ο οὈβοττοεᾶ, {9 τερα]αἵ ταθαπῖηρ 

οἱ {πο ποτᾶ ἰ5 ἀἰβήποιϊγ αρρατεπί: 
οοπιρ. Ἰοκαί, 51ο. Ογίΐ. οἱ. τν. Ρ. 
τοο. ἀξιούσθωσαν] 

εδ6 οοωπὲεᾶ τοογί]η, ΛαῑἩ., /ἀῑδηί 

Ἡαὐθαπέαχ,” αΐρ., οοταρ. ΒΥΕ. ποῦ 

79 

Οἱ καλῶς προεστῶτες πρεσβύτεροι 17 
διπλῆς τιμῆς ἀξιούσθωσαν, μάλιστα οἱ 
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κοπιῶντες εν λόγῳ καὶ διδασκαλίἰᾳ. λέγει 18 

ΠΘΙΘΙΥ «ο τοπαχᾶςᾶ, Ἠαπιπιοπᾶ. 
Τ167 πειτε ἄξιοι διπλῆς τιμῆς, Επιᾶ Ίθτθ 

ἴο Ὀθ αοοοαη{θᾶ 88 5ποἩ. οἱ 
κοπιῶντες κ.τ.λ. ]' ἐλοι τυ]ο Ἰαῦοω. ἔτι 
χυογᾷ απᾶ ἀοοίγίπε;’ πο Ἀθηᾶ]βά18, κοῖ]. 

εἰς τὴν διδαχἡν τοῦ λόγου (Οοταγ, α].), 
Ρα να {11 Ιπο]αβίγθηθβΕ,---- 1η ἐ]ιο 

βεπατα] {οσπα οἱ ογαῖ ἀΐδεοιιταε (π]ιοί]οτ 
ΣΛΟΠΙ{ΟΣΥ, Βοτ{Β{ουγ,ος ργόρ]ιε((ο), απά 

ἴλθ τηοχθ βρθοία] {οτι οἳ ἑεασ]άπῃ ;’ 

βοο Τποσπᾶ κο, Ῥγύπι. ου. τς. 4, οἱ. 
1. Ῥ. 42 (Α.-Ο. Π0ν.). Μοβμείπι (4ε 
Κεῦ. απίο Οοπ8). Ῥ. 126 Β.) ἴἩτονβ 

Βίτθββ προΏ κοπιώντες, Ἀχρῖτρ ἐ]αί {πο 

τοτῷ ἆοθα πού ἱπαρ]γ πηετθἰγ “ΟἨτίβ- 

αποἙ ογαΊτο, 5θοᾶ ρορα]ός τ6σ» τε]]- 

Εἱοπίβπιθβοίοβθ] 48 οοραἱ6ἱοπιθ {πιΌπςγς,” 

Ῥ. το. 6 βπου]ά ἐπεη Ἠπνο ἔπο, 
1 ποῦ {Ἠτερ οἶββθθς (οοπαρ. 1 ΤΗ6ΡΒ. ν. 

τ2).---118 ῬτθβοΏεσ5 θΏτοφβᾶ, απᾶ τα]οτς 
Βπᾶ ῬτθδσἨθσς αὖ Ίοππθ, ἐῇ1θ ἔοτπιετ ος 

ψλίοὮ παῖρί ὃο ἐλοαραί ποτίαγ οἱ 

Ώ1ΟΤΘ ΡΗΥ: ἐπὶβ 16 Ἰπρεπίοπβ, Ῥαἳ ἵέ 
{ῆχερ α Ῥεου]ῖαχ {ιοο]ορίσα] πιθαπίπς 

ἴο κοπιάω ΨΙοἩ οβηποί Ὀο {α]]σ βαῦ- 
βἰαπ{Ιβ{θᾶ ; οοτηΡ. οἩ. 1τ, το, 1 ΟΟ1. 1ν. 
12, 8]. 19 οοπο]αᾶ(ηρ ποτᾶς, ἐν λόγῳ 

καὶ διδασκ., οθι(αῖπ]γ θ8Πι {ο παρ] 

ένο Κῑπάς οἳ τα]ίπρ ρτοβυγίθτβ, {πορθ 

ψΊιο Ῥγθαολθᾶ απᾶ ἰααρΗῦ, αχᾶ έΊιοβα 

ψ]ιο ἅἷά ποῦ; απᾶ {ποταρ] 15 Ἠββ Ώθοη 

ρ]θαβ!ὈΙσ εχροᾶ ιαί {πο ἄῑ[εγεπιία 

198 ἴΏ κοπιῶντες, απᾶ ἴ]θί ἐ1θ Αροβί]ο 
ἄοθβ πο Β0 ΠΙΠΟἩ ἄἰδμπριϊς]ι Ῥείπθεα 
πο {αποβίοπβ 38 {19 οχθοιιΐοπ οἱ ἔΊχβπα 
(86ο 65Ρ. Τ]1ογπᾶἼχεο, Ῥγόπο. ἄου.τς. 7), 
16 Υοῦ ΒΘΘΠΙΒ πιοτθ ΠΑΣΑ] {ο ΒΗΡΡΟΡΘ 

ἔπαί {η πθ Ίαχρο οοτηπια{ϐγ αὖ Ε/ΡΙΘ- 

Β36 {Ώθχο ποπ]ά οκῖρί Α οἸοτίσα] οο]]ορο 

Οἱ προεστώτες πρεσβύτεροι (Τποχηᾶϊκο, 
ἐὐ. 111. 2), 8ΟΙ1Θ οἳ ποπ πῇρ]Ώ{ Ίανο 
ἴ1θ χάρισμα ο {θ8οήπρτηοχθ θχηἰπθη!]γ 
ἔπαη οἴποτᾶ; 5θο ποῖίθβ οπ Εγή. ἵν. 1α. 
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γὰρ ἡ γραφὴ Βοῦν ἁλοῶντα οὗ φιμώσεις, καὶ Αξιος ὁ 

απᾶ Νοαπᾶοτ, Ρἰαπείπρ, Ὑο]. 1. Ῥ. 149 
Βᾳ. (Βομη). 

1δ. λέγει γὰρ κ.τ.λ.] Τ1ο Πταί ᾳπο- 
Τ8ἱ1οἨ 18 {α]το ἔτοχα Ώρα ῦ. χχν. 4, Απᾶ 
18 αποἰθᾶ γι ϱ αἴπεῖ]αχ αρρ!οα{1οἩ. 
η τ Οοτ.ἶχ.ο. Τη 18 ἵπ ᾳπεβοἩ, 

οἳ π]ήοῖι {11ο ρπτροτύ απᾶ ἀπίθηβοὮ 
νης Κπάπθββ αηᾶ οοπβἰᾶρταβίοη {0Σ 
Ἀπίπια]ς (566 ῬΠ4]ο, ἄσ Ἠωπιαπ. 8 το, 

Ῥο]. 1. Ῥ. 499, θᾷ. ΜΑηᾳ., ΖοβερΏ. 
Απίᾳ. 11. 8. στ), 15 αρρ]εᾶ ντι 8 
χῑπᾶ οἳ Ατραταθπίαπι α πη]ποχί Μο 119 
1θρουτογβῖΏ 4οᾶϱβετνῖορ. Τηο ργεοερύ 

οὔπ Ώατᾶ]γ Ὃο παῖᾶ {ο ὃθ σεπεταϊέρεάᾶ 

ος οχραπᾶρᾶ (5εε πρ, ἐμᾶ. ω. πό. 
1830, Ῥ. 834 βᾳ.), 8Ο ΠΙΠοὮ 86 γεαρρΗεᾶ 

Απᾶ 1ητοβίεᾶ ψηζἩ αι ὑγρίοβ] πιθαπΊηρ. 

Απᾶ {πῖᾳ ἐγρίοα] ος η]]εβοτῖοα] {Πῇοι- 

Ῥτείβίίοπ ἵρ πεϊπος ΑΤΏΙΙΣΑΙΥ ΏΟΣ οἱ 

Ίηθχθ Βαυλρ]π]ος] οχῖρίπ, Ὀτῖ 1 {ο Ῥο 

τε[εττεᾷ {ο ἴπθ 1ΠΒΡΙΣΑΙΊΟη οἱ ἐπε Ἠο]γ 

Βρϊσι6 ππᾶετ νἨ]οἩ ἴχιθ Αροβί1θ ρἶτοβ 
119 Η{ετα] ταραπῖης οἱ ἐς ποτᾶς ἐμαῖτ 

Τω1ΐεν απᾶ ἄεερεγ βρρΗοθίΙοα; ΟΟΠΙΡ. 

πηοῦθς οη αἱ. ἵν. 54. 
Ῥοῦν ἁλοῶντα] ΄απ ο το]έῖα ἐγοαάίπα 
οαΐ έλε οοΥη; ποῦ «ἐλο ΟΧ ἐ]ιαί ἰτθνᾶ- 

εἴμ, ώσο., ΑαἴΠ.,--8η ἱπεκαοί {ΤαΠβ- 

Ιου οἱ ἴηο ἁπατίμτοιβ Ῥατβοίρ]θ; 
οοπαρ.Ώοπα]ᾶβ. ἄγαπιπι.8492. ΤΗΥΘΕΙ- 
πρ ὮΥ ΠΙΕΒΊΒ οἵ οχεη παβ (απᾶ 18) 
ροχ{ογπιθᾶ 1Π ἴπο παγβ; οἰίπος ἴπθ 
οχεπ Ἱπετο ἀτίγθη ο7εΣ {πο οἰχοι]αχ]γ 
Εγχαηροθᾶ ἨθΗΡΒ, απᾶ ταθᾶθ {ο ἱτορᾶ 
{πσπο οσ{ ψΙ(Ἡ 19 Ίου (Ἠοεςα χ. 11, 

οοπιρ. Μ1ομἩ 1ν. 13), ΟΥ ἴἨθγ πετ 
βἰζπολθᾶ {ο α Ἠθανγ {ηγοε]ιίπρ-ωαῖπ 
(Πεῦ. Υ11Π, Περί] καν. 27, Π 19, 
αΗ. τῷ, ος Ώ3013, 1αᾶρθς νη]. 7, 5εο 

Ῥοατί]ιθαι ὑπ Ἴοο.), ἨἉοἩ 11ο) ἄτον 
οτεχ {Ἠ6πῃ, β9ο 65Ρ. Ππος, ΕΙΓΒ. Ατῖ, 

«Ὄτθβοπεη;,) ῬοοἨαχσί, Ηἰεγοσ. Το]. 1. 

Ρ. 319, απιᾶ ἴ]ιο Π]αβίταἴοης ἵπ ΈἩοπι- 
ΒΟΗ, Ταπᾶ απᾶ ἴ]ε Βοοι, Το]. Ἱ. Ρ. 

814. Τηουθ ἵᾳ βοπιθ ΗΜή]ο ἀοιοῦ 

αΌοιῦ ἴπθ οτᾶςς» Γιαο]νπι. τεΘᾶβ οὐ φι. 

β. ἁλ, σα ΔΟ; ΒΕΤεΏ 188.: τυῖρ., 

Βσν. [ἐποογγοοίῖψ οἸθᾶπαθᾶ ὮὉσ Τ1εσῇ.], 

6ορύ., Ασπιις ΟἨ1γΒ., αἰ. Α8 (ί8 

παϊρΏέ Ώατο Ῥθθι 8 οοιχθοίοη ἔχοπι 

1 Οο5. 1.ο., Επᾶ 38 ἴ11θ πεἰρΏί οἳ ΜΒ, 

απλοσίέσ 18 οη ἐ16 οἶμος βἰὰ69, 16 β6ΘΠ18 

Ῥεβέ {ο τεὐαῖη ἔιθ οτᾶεγ οἳ 61ο Μεσζ. 
οὐ φιμώσεις] “έλου ε]ναῖέ ποί ππισ2]ε;’ 

ἄπαρογα να] {πέατο, οἩ {πο τατίοπβ 

Ἄδαρθα οἳ π]Ἡ]ο]ι 5οθ ποίθΒβ οπ ἄαἶ. τ. 

1, Ἀπᾶ ΤΗἱεχοῖι, ἄε Ῥεπίαϊ, 111. 8 τὰ, 

Ρ. 157. Τ19 Απίπια]ς Ενα ]αδοατθᾶ 
ποτθ ποί {ο Ὦθ ρτεγεπ{θᾶ Ίτοπα ϱΠ{ο7- 

ἵηρ 1ο ἔα]ές οἱ ἴῑιοίτ 1βροττ (4 οβερ!.. 

Απείη. τν. 8. 21), 88 π88 ἴλπθ οπβίοτα 

ΑΊΠΟΩς {11ο ἨἩθβίμεπα 1η ᾖ1θ 08βε οἳ 
{Πακ σαλῖο (οοταρ. Ῥοομαχῦ, Ἠίετοζ. 
Το]. 1. 491), απᾶ 67οι (07 1ΠεΔΠ8 ΟΕ 

8 παυσικάπη, Ρο]. Οποπι, ΤΙ. 19) Ἱπ 
1ο ο8ε6 οἳ ἴλιεῖτ εἶαυες; 899 Ἡορί Ἡ. 

Ῥαΐπα, Γιζο. Β.Υ. παυσικ. Το. 1. Ῥ. 774. 

καὶ "Αξιος κ.τ.λ.] Ῥτοτοτρία] ἀθοίατα- 
οι (Β86χ, Ἠεᾶ. 68. ο]. 1. Ῥ. 400) 

τηθάρ πβο οἳ Ὦγ οἳσ Τοτᾶ (Ίπακο χ. 7, 
οοἵπ4Ρ. ΜΑΜ{Ἡ. Χ. το), 8πᾶ Άθτο τερεθἰθᾶ 

Ὦσ Βὲ Ῥατ] ἴο επαπσθ ἴιθ ἔοτορ οἳ, 
απᾶ οκρ]αίῃ 1Ἠθ αρρ]οαίίοπ οἳ, ἴπθ 

Ῥτορθάϊπρ αποἰαΏϊοπ. Τηεχο Ἰβτιοὐμίπρ 

1η {119 οοπηθΣΙοΏ [ο {15147 ἴ1θ ΑΒΒΘΙ- 

ου ἐπαί ἐλίς 18 Ὦ οἰλύίοτ ἔποτη πο. 

Ν. Τ. (Τπεοᾶ.), απᾶ ἴπαβ πθοθβειτ]Υ 

{ο Ὦθ οοππθοἰθᾶ πἩ λέγει...ἡ γραφή, 

48 ἵ6 οοπἰἑεπᾶεᾶ Ὦγ Ββατ απά οἶ]θτβ 

ψ]Ἱο ἄθπγ ἴπο βεπαῖπαπθςς οἳ ἐπ] 

Ἐρίβί]ς; γραφή, ἵε πθεᾶ 5οαχοε]γ Ὦθ 

βαἱἀ, Ὀεΐπρ α1Π87Β αρρ]ῖεᾶ Ὁσ Βδὲ Ῥαπ] 
1ο ἴπο ΟΙά Το8ύ, οοπιρ. Ἰ6βο]ος, 

ΟἨγοποί. Ῥ. 393, 8πᾶ 566 ποίθβ 0 2 

Τέπι, 1. 16. Έλοαρ] Αι ΕΙ παῖ]ασ πιοᾶθ 
οἳ οἴθαίῖοπ. ἶ5 {ομπᾶ εἱδοπΊοτς ἀπ {πο 

ο856 οἱ ἔψο 8οίι8] Ῥᾶββᾶρος οἳ βοτῖρ- 

ἴαχθ (Ματίς τῇ. το, Λος 1. 29, ΟΟΠΙΡ8ΤΘ 

Ἠοῦ. Ἱ. 1ο), Υαῦ πο ππιαδύ τοπιθπαΏος 

Όπαῦ ἐλλίᾳ 1 ποῦ α 6859 οἳ ἴπο Ρρ8τα]1]6] 

οβ4ἱΟ01Β, Ὀαὅ ἐ]λαῦ ένο βθοοπᾶ {5 οπ]σ 

ΕΧΡΙ8ΙΙΑΦΟΥΨ οἳ ἐ1θ Ετβῦ; {Ἡθ οοπαρατ]- 
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Κατὰ πρεσβυτέρου κατη- 19 

γορίαν μὴ παραδέχου, ἐκτὸς αἱ μὴ ἐπὶ δύο ἢ τριῶν µαρ- 

τύρων. 
8 / 

Τοὺς ἁμαρτάνοντας ἐνώπιον πάντων ἔλεγχα, 20 
9 ν 

ἵνα καὶ οἱ λοιποὶ φόβον ἔχωσιν. 

8οΏ {Π6γθίοχο {α16. Ένεηπ Ῥο ΊΝ. αᾱ- 
πι]{ᾳ {οί Βατ Ὠας ου]7 ργοδαδἰέψ ἵα 
Η4β {χουν 

10. Κατὰ πρεσβυτέρον] ’' 4ραἰπεὲ 
απ εἶδεν,' Ὑπα]ρ., άοἱἩ.; ποῦ «8η εἷ- 

ἄθτὶσ πιαπ,᾽ ΟἨ1ΥΒ., ΤΗΘοΟΡΗ., ἀὔοαπα, 

Τηο οοπ{εσέ ο]εατγ τε]αίθβ οπ]γ {ο 

Ῥτεβ[γίοιβ. κατηγορίαν] ΄α 
σἸαγφε, απι αοσιθαἑοιι; ’ οὐκ εἶπε δὲ μὴ 
κατακρίγῃς, ἀλλὰ μηδὲ παραδέξῃ ὅλως, 

ΤΠεορὰ. 16 Ἡδβ Όθει θε]οᾶ (ο Ί.) 

νΏθίπος Τηππιοίμγ 1 ποῦ {ο οΆβειτθ 

ἴηο Ιπᾶ]οῖα] τα]θ Ώοχο α]]αᾶςᾶ {ο (Τοτ0. 

ατι, 6, χὶχκ. 16, ΟΟΠΥΡ. ΜαΜίΠ. αν, 

16, 2 005. ΧΙ. τ) ἔτι αἲῖ οαθες 88 Ὑε]] 8 

ΤΙΘΥΘΙ7 1π {ἴηθ ο85ο οἳ απ θά. Τ1θ 
8ΠΕΥΕΙ 16, επαῦ ΤΙπιοίΥ σα πού 

1αᾶρο ἵη {1ο 5οηςθ 1 ὙΠΙοἩ 61 εκ- 

ετοῖβο οἱ ἴπαί οβϊος πας Ῥτοβαρροβεά 

Ὦγ ἴπε οοπιππαπᾶ, Ἐοθ ταἰρϱΏᾶ Ἠατο 

Ῥθεπ ᾖπδβεᾶ ἵΏ τεοθϊτῖηρ 8Ώ βοοιβᾶ- 

ὥοη οὐ ἐῑθ πιοπ{]ι οἳ οπ]γ οπε πινηθβε; 
{ο Ρτογοπ{ ΊΟΊΠΕΤ6Σ ἐπ βοβπᾶα]ς ἰιωῦ 

που]ᾶ ἔππβ ἐτεαπεπ{]γ οοοῦΣ 1η 1πθ 

οξατοῖι, ἐπθ Αροβί]θ βρθοίΠοδΗ17 ἀῑτθείβ 

λαέ Απ αοοπβαΒίοη αραἰηδῦ αἩ εἰᾶοτ {8 

οΏ1γ ἴο Ρε τεσοεῖγθᾶ πεη 119 οτἱάᾶσποθ 
48 τηοβί ζεσαῖἴψ οἶεμε απᾶ βαβίαοίοτγ. 
ἐκτὸς εἰ μή] “επεερὲ {έ ὃ6,' 1 Οος. αἰτ. 
5, Τ. 3: 8 Ῥιθοπββίίο πθβα Ίο, τθβ]!7 

οοπιροπηᾶεᾶ ο{ ὕπγο εχοθρίϊτο βοππα] τς; 

οοπαρ. Ἐποπι, Μ. 6.7. χωρίς, 8Πᾶ 5θΘ 

ἴλο οκχ. οἶμοᾶ ον Ἰεἰεί. οπ 1 0ο. χὶν. 

Ρ, Ἀπᾶ ὮΥ Τιορθοῖς, ΡΗΥΥΛ. Ῥ. 469. 
ἐπὶ δύο κ.τ.λ.] ΄οπ {πε αιἰ]ογέγ οἱ 
[:οἩ ἴο παοι/1 ο,’ Βστ.] ένο οτ ἔηγεε 

ὐἱέπεεεες; ᾿ οοπαΡ. Χεη, Ηεἴῖ. στ. 5. 41, 

ἐπὶ ὀλίγων,..μµαρτύρων, “ρ8ιιοίς εἄΒὶ- 
Ῥϊ18 {ορ ῦας;᾽ Ὑήπαι, ἄτ, ὃ 47. 6, 

Ρ. 335. Ἠπίπος Απάς ο ἀῑβίου] ἵπ 
ἐμῖθ πιραπίηρ οἱ ἐπὶ πα {πο ρεῃ. 

Βιτεῖγ ποβ]ηρ οὔπ Ὦρ πιο Εἱπαρίθ. 

Α5 ἐπὶ πἩ 8 ρεη. ΏΙΟΡΘΥΙΥ ἀθποίθι 
δρογροδέδίοη, (5εο Ώοπα]άεοα, Ογα(γ]. 

8173), 11θ κατηγορία 18 τοριθβοηἰθᾶ α8 

χοβτρ προπ {1ο π{νπεβεες, ἀρρεπάῖπς 

οἩ. θα {ο εαθβίαηαίθ 16: οΟπΡ. 

Ἠατωπιοπᾶ. Τ16 ο1οβα]γ α]16ᾶ 1156, ἐπὶ 

δικαστῶν, δικαστηρίου, ο., πι ΥΙΟ. 

1Ἠθ Άγεθοποο οἳ ἐπ Ῥατίίθς (οοταπι) 18 

ηοτθ βτουρ{ 1π{ο Ρτοπαῖηοπος (τ 695. 

τὶ ας 2 Οο5. τα. 1), 16 οοττεοί]γ τθ- 

ἐθτγθᾶ Ὁσ Κὔππει (1618, ἄν. δ 629) 
10 116 ΒΑΠ1Θ ΡίτιΒΙΥ ππεαπῖηρ. Τ1θ 

1488, οἱ οοππβχίοη ΟΥ βοοοπιραμΙπιθηζ,) 

ψ]ησἩ Ῥεΐ] ({οἱοπ]πρ Μαζί. αγ. 8 

584 1) Ἠετο Επᾶβ ἵπ ἐπί, 16 ποῦ βαβ]- 

οἴθη/]γ οχαοῦ; 56ο {πτή]ος θΣχΣ. ἵη Ἠοβῦ, 

Ἡπ. Ῥαϊπα, Τσ. 8.Υ. ἐπί, ο]. 1. Ῥ. 

1084. 
4ο. Τοὺς ἁμαρτάνοντας] “ΤἼοπι 

ἐιαί οἶπ, εἴππετε; ΒΡΡΕΧΘΠΙΙΣ ποῦ ἴπο 

οβεπᾶίηρ ρυθεἈγίεσς (ΠαἰἩ., ΑΙΕ.), ας 
ἴπθ οχρτεββῖοπ ἵ8 [αχ ἴοο οοπιρτεὮεή- 

βἶτο {ο Όθ βο Ἰπιϊζθᾶ, Ῥι{ βΙΠΠΕΤΕ ϱ6Ώθ- 
τβ]1γ,'ροιβ]θέθηύθβ Ιπρθοσα{ο) (Ῥτίοσς 

8). Ῥο]. ή π.),---Ὑπείλιοτ ρτεβΏγίοιβ ος 

οἴμοδιβ, Τη{βτετγ οοπβίαπ{ πεθ οἳ {119 

Αχίῖοἷο πΙ(Ἡ ἐ]ιθ ρχθβ. Ῥατή, 88 4. Επᾶ 

οἳ οᾳαἴτα]επέ {οσ {116 βαΏςῦ, 16 ποϊίοεᾶ 

ἵπ πας, 6. 8 45. 7, Ῥ. 3161 889 8ἱβο 

ποίθβ ο θα]. 1. 23. ἐνώπιον 
πάντων ταπβῦ .«οὐπίουβΙ Το Ιοϊπεᾶ 
ψΏἩ ἔλεγχε, ποῦ π(]ι ἆμαρτ. (0α]αἲ.). 
μία {οτί ἵς Ῥοτ[εοβ]σ τθοοπο]εαΏο 

σἩὮ ουχ Τιοτᾶ Ιπβταοίῖοη (Μαἴδα. 
αν]. 16), ποῦ Ῥθσβαςο /Ομτίίας αρῖῦ 

ἂο ρεοσαῖο οοου]{ο, Ῥαπ]αβ ἆθ ραΏῃοο” 
(αρ Μπίαπ{), Ὀαὀ Ῥεο8αςο, ΕΠταῦ, Τί- 
τηοίἩγ {8 Ίθτθ Ἰπγοβίθά τὰ βρεοῖα] 
εοο]θεἰασΜίοα] ααἰποσ{γ (οοπαρ. ΤἩοτη- 
ἄϊκα, Ῥγίπι ου. ο. Χτπτ.], θπᾶ ϱ8- 

οοπᾶ!γ, Ῥθσβαβθ ἴλε ργθβδεπύ ρασ[]οῖρ]ο 

(οοπ{χ. ἐὰν ἆμαρτ. Μα ΜΜ]. 1.ο.) ἀῑτεοίβ. 

α 
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καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ καὶ τῶν ἐκλεκτῶν 
- 3 

ἀγγέλων ἵνα ταῦτα Φφυλάξης χωρὶς 

ἴθ ἐποιρΏύ ἰοπατᾶς 116 ΠαδίθιαΙῖν 
βἰπ[α] οπαταοίε οἱ ἴμο οβεπᾶστ (ἐπιμέ- 

νοντας τῇ ἆμαρτ., ΤΠεορΗ.), απᾶ Ἠ18 

πρθεᾷ οἳ αΏ ορ6π τοῦπ]ο; 889 ποῖθ ο 

2Η. 1. 58. 
απ. Διαμαρτύρομαι] “ΙΓ εοἴεπιπῇ 

οΊαγραἰλοε,᾽' οΏίθείοτ, Βοσ8,---οἳ πα 

ΕΗ11 86Φ«Υ8ΟΣ, 'οὐιεβίαπᾶο Ῥεπτα (Γοἱ 

πηοη{ῖοπο {πεγροβί{8) σγαυ{έεγ ας 8εγίο 

Λογίου, ποτ, ἄε Ψετὸ. ο. Ῥγερρ. τ. 

Ῥ. 5ο; βἰτη]]ατ]γ αβθοᾶ ἴπ αἄ]πταβίοπβ, 

3 Τΐπι, 1, τῇ, Ίτ. 1. Τη 1 ΤΗΘΒΒ. 1. 
6, ἴπθ οπ]γ οἴπες Ῥαβββρο ἵπ πἨ]οὮι 1έ 

οοσατς {η δὲ Ῥαπ]”6 Ἡρρ. [Ἠοῦ, , 6], 

15 Ἠ8β ΠΙΟΥΘ ἴ1θ 56Ώ5θ οἱ «ΒββἼΤθ, 5ο- 

1επιπ] {θβΙ{γ;’ οοπαρ. Αοὖθ ΧΣ. 21, 23, 

24. Ἱπ ὑς τετὮ (αδεᾶ βετετο] πηρα 
95 Βὺ Τα]κ6), ἴἩο Ῥγοροβίδοη ΒΡΡΘΕΣΒ 
Ῥτίπιατ]]γ {ο τηθε]ς ἴχο ῬγθβθΏσθ οἳ 1η- 

ἑεγροβίμίοπ οἱ 8οπ1θ {οσπι οἱ ἩΙίπΘΡΒ, 

πίετοξεδίοπίς (Ρ επι εἴωπρ),αᾶ αααπα 

οπιπ]ς {θεΠπιοπ]1 Ῥχονίποῖα χεᾶ(ζ, Ώο- 
Ώοπθπο; που, 1.ο. Ῥ. α1. Ότ τοιοβ 

οοποροαηᾶεά ψη({] διά, 6εο ἴΠ6 τεπιβΣ]! 

οἳ ΤΗ ὔππαηπ, Ίο. 1. Ῥ. 4237 Ἀπᾶ ΟΏ 

116 Ῥτοβεπύῦ απᾶ οὗμεχ αβες οἱ ἵνα (Ώετθ 

ΑΡΡΥ. Ί11ηο86 απᾶ }ιηρονἱ υηϊδθᾶ), 

οοπηΡ. ποῖθβ οη ΕΦ. 1. 17. τοῦ Θεοῦ 
κ.τ.λ.]' ζοᾷ απ Ο]ίδέ εΤεδις. η 
ἴπο ρτοβεπί τεβᾶῖηπρ πα ὑεσύ οβπηπούῦ 
ῬοββίΏΙγ Το οἰαββεᾶ απάρι ἀταπν{]]ο 

Βματρθ’ς τα]ο (ἄτοεθτ, (Υ. Ρ. 216), απᾶ 
ετεΏ πἑἩ {πο τοβᾶΊπρ οἱ 1ο Ῥεο. (κυρ. 
1. Χ., νι ΡΟΕΤΙ; παδβ.; Βστ., ἄοἰμ., 

8]. 0Ἠ1γ8., 1.) ἴπο τοίθγοποθ οἱ ἴλθ 
πο βαῬβίαπ{ίνθβ {ο οπθ ῬθύβοἩ 18 ἵπ 

ἴιο Ἰήρ]ιεβί ἄθρτερ ἀοιδίξαΙ απᾶ ρτθ- 

οατίοΆβ: ἴπο ἄτεε]ς Ε1. 5το Ἠθτο {ος ἐθ 

πιοβύ Ῥατό οἶέ]οι Εἰ]επί, ο; αἄορύ ἰπο 
πβυθ] ἐταπβ]α[ίοη ; 669 ποῖθα ον ΕΡΛ. ν. 
ϐ» Μἱᾶα]είοτ, 4γ. Ῥ. 389 (θὰ. Ἠοβθ), 
Β49Υ οπ ΕΡῃ, Ὑο]. 1. Ῥ. 259. 
τῶν ἐκλεκτῶν ἀγγέλων] “ἰλε εἶεοι 

Διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α. 

1 αο]επιπ] οἶιατρθ ἱ1εθ 
δθ πού ρθτί]α] πΟΣ Ρἵ6- 
αἱρίίδία: 8οπ1θ ππεπ5 
Εἶπβ 4τθ 8ΟΟΠΘΣ, 8ΟΠΙ8 
Ἰαΐοτ, ἵπ ὈῬείπρ [οιπᾶ 
ουῦ: 80 λα ρουὰ 
ψοσῖςΒ. 

απρεῖε; ᾿ 'Ἡθ αἀᾶς «ἴπε εἱεοί 5 Προῖς᾽ 

Ῥεσβαςο {πετ Ίπ {πο {πίατθ ἱπᾶρπλεπί 
βἩα]1 Ὀο ρτθβοπέ 85 π141ΘΒΕΒΘΕ πΗ{1 ἐῑλοῖσ 

Τιοτᾶ,' ΒΡ, Βα]]; οοπαρ. {οΒεΡΗ. Βεἰ. 
11, 16. 4 βαὈ Έπ, (οἶθεᾶ Ὦγ Οὐδο απᾶ 
Ἐτοῦβ), µαρτύρομαι ὃ' ἐγὼ μὲν ὑμῶν τὰ 
ἅγια, καὶ τοὺς ἱεροὺς ἀγγέλους τοῦ 
θεοῦ. 16ο ἵβ ΒΟΠ16 Η({]ο ἀ1βλοπ]6Υ 

1η ἀθοῖᾶίπρ οἩ ἐπ πιθαπίτᾳ οἱ {1ο εττα 

ἐκλεκτοί. 146 εατε]γ οβηποῦ Ὦθ Α ΠΊΘΙΘ 
εορί(πείοη οηαπς᾽ (ἨαίἩας; οοπΙρ8Θ 

Οᾳ1ν., ΤΓιδβῖπρ.), πος ἄοθΒ 16 βθεΠ1 Ρσο- 

Ῥαβ16 ἐπαί 1ὲ τοίρτβ ζο {1οβο οἵ α Πάρ]ιεν, 

38 ορροβθά ὕο 6ποεβο οἳ 8 Ίοπετ ταὈ]ς 

(6αὔ]ατ, αρ. Ἐσο.; οοπαρ. Τοῦῖέ κ. 

16), 85 α1ἱ βαο]ι ἄϊβίποβίοπβ 8τθ αὖ Ῥο5ύ 

τποργζαῖη Επιᾶ ΡγεοβΣΙΟΤΒ; ΟΟΠ1Ρ. ΠΟίΘΒ 

οι Οοἳ. 1. 16. Ιλ ΒΠ0Ἡ ῬββΒΒΡΘΡΒ 88 

2 Ῥεΐοτ 1. 4, {πᾶρ 6, Ῥείοτθ 38, 1. 

Βθ6ΠΙΒ ἱπαροββίρ]θ {ο ἀοαὈί ὀῑιαί 11ο 

εο]θοί απρε1β᾽ α1θ ἴλοςο πἹιο Κερί ὑλεῖτ 

τί εεἰαἰε (0ἨΥ5., ΤπθορΠ., ἀὐουπι.), 

απᾶ ψΊιο εἶα]1 ἔοσπα ρασί οἱ ἐπαῦ οοαπῦ- 

1655 Ἰορί (ζᾶ6 14, Ώαπ. τή. το) ναί 
β]β]] αἰ{θιιᾶ ἐλε Τιοτᾶ)5 Βδοοπᾶ αἄτοηί; 

βο Βίπαχῦ, 4πρε]οίοςγ,τγ. 2 (πα ΒέδΙἱοί]ι. 
Ραστα, 1843, Ῥ. 1ο3) ; οοπαρ. 8ἱδο Τπ6β- 

ἴεπ, Απρείοί. 8 3 (αηρ]αζεᾶ ἵπ Βέδί. 

δαογ. Του 1844, Ῥ. 783). Ότι ἴλιε οσαὶεί- 

εποθ απᾶ παϊπ]θίτγ οἱ 11θςδο Ῥ]θςβεεᾶ 
Βρίτ]ῇ5 5οο ὕ]ιο Ρροποτξα] απᾶ οἀπήταΡ]ε 

βοτπιοης οἵ ΒΡ. Βα11, πο. ἩΤοτ]α, Ρ. 

10484. ταῦτα] ’ἐλσθε ἐήπῃς,᾽ 

ψπίο] Άαγε Ἰαδῦ θ6οη α1ἆ (τετ. το, 1ο), 

βροπ οβα{ἶοπ 1Π χοοθῖγίης 8οοΙΦΕΙΟΠΒ, 

ΑΏᾶ ἨΘΟΘΒΒΑΣΥ εχετοῖθθ οἳ ἀἱξοίρμπο 

ψλεη Επ {8 Ρθίοηί; 6ο Τηθοᾶ. (οΧ- 
Ρ1658ΙΥ) απά ἴλλο οἶλοτ ἄτεθ]ς θκΡοβΙΡοθ. 

ο Ἠ, απᾶ ἨΠθεῖηρ. τεῖθτ ταῦτα ΟΠ1Υ 

ἴο τεχ. 2ο, Ὀαΐδ που]ᾶ ποῖ τοῦτο Ἠ8γο 

Ίπαβ Ῥθ6οῦ πιοτθ πβίατα]) Αὖ ΑΠΥ ταῖθ 

16 5εοτης ο]θατ]γ. ππδαβΙς{βοῖουσ {ο 6α- 
ἰθηᾶ {ο τοίεχεποῬ ἴο τος. τ784. (Παϐ1.ῇ 
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προκρίµατος, μηδὲν ποιῶν κατὰ πρόσκλισιν. 

ο. 

Χεῖρας 90 

ταχέως μηδενὶ ἐπιτίθει, μηδὲ κοινώνει ἁμαρτίαις ἀλλο- 

8].)τ ἱπαίταοίῖοπτ αὈοιέ {1ο οχοχοἶςθ ο 

ἀἰδοίριίπο ταὶσλιῦ βαἳ(αὈ1γ ὃς οοπηθοξεᾶ, 

ψηζἩ ο νγοἰρλίγ ααἱαταίίοπτ Ίπ τος. 
αι, Ῥπέ βοβχοεΙγ πιετθ βθηῖ-ΒβοβΙ ΑΥ- 
ΣΑΠΡΕΠΙΘΩΙΡ. χωρὶς προκρί- 
µατος] “τοζέλοιέ ργο]ιᾶϊσε, ϱγε]ιᾶφίπς” 
(ή αἀτάδπαεῖπ,) οἱ Ἡ.)} {ιού 9586 
ἀελρεί, που ῥγα]ιιά(οίυπι Ῥεηβ. Τα 

ἴμθ ραγΜοἳρία] οἰθτςο ἐ]ιαῦ {ο]]ουτΒ {1θ 

οοπίτασγ αΏθτταθίοἩ ἔχοπα ἠαβή1ορ 15 {ΟΙ- 
Ριάᾶεα, εαϊ]. «πο]παδίο Ρεν {αυογεπι͵᾽ 
κατὰ προπάθειαν προσκλινόµενος τῷ 

ἑνὶ µέρει, ΤΏΘΟΡΗ.. Τ16 τεκᾶἰπρ πρὀσ- 

Κλησιν (1ιασ]ήι. ση ΑΡΗΣ α]. 5ο; 

Οορῦ.201178.3), ἔποαρΏ ἄθβοιτίησεοπια 
οοπβϊᾶεταΜίοηπ οἩ {Τις Ῥε]ποίρ]θ “ρΥο- 

οἵνὶ ἸΙδοβοπΙ ρτεοίαῦ ατᾶπα, 68η 
βοβτοε]Υ ο {οτοθᾶ Ιπίο γΙε]άΐπρ ΑΠ 

ηβ τη] βεηβθ. Βοΐ] προκρ.ιηᾶ πρὀσκλ. 
819 ἅπ. λεγ. 1η πο Μ. Τ.: πθ Ἰαμίε 
ΟΟΟΊΥ8 8ἶδο ἵη ΟΊεπι. Ώοπα, 1. 21, /7, 

5ο (οοπιρ. Ῥο]γζ. Ηἰδῦ. ν. δτ. 8, ΣΙ. 1ο. 

10), ΙΤΘΗ. Ηάγ. τ. 6. 1 (ο. Μα58.), απᾶ 

16 Ιαβίταἰεᾶ Ὁγ Κτοῦς, Οὔ8. Ῥ. 256 βα. 

ΌΟη {ο α]]οροᾶ ἀϊδαάποίοπ Ῥούποεα 

χωρὶς Απᾶ ἄνευ Ρ99 ΠοῖθΒ οπ Ερ]ν, Ἡ. 12. 
73. Ἄεῖρας ταχέως κ.τ.λ.] “Τα 

λαπᾶς Πιαεὴἴψ οη πο ιαπ. Ἱπᾶισρυ- 
αδἱσ ἴπο ταοδέ αποϊαπὺ Ππθετρτοία{ίοη. 

οἳ ἴπθπθ ποτᾶς 16 «ἴπθ Ἱπιροβ]ίοη οἳ 

Ἠαπᾶς έπ ογάὑπαίίοτ,᾽ περὶ χειροτονιῶν, 

ΟἨπγβ.; πο Τ1εοᾶ., ΤΗΘοΟΡΗ., ἀἱσπτη., 

Ἀπᾶ οἳ πιοᾷᾶρτη οχροβίίοτα Αἱῑ., 
Ποτᾶβυ., απᾶ ΟοπγΌ., Όαύ νο 
βΙοσθΕβΊπ οσρ]ααπίπρ ᾖιθ οοπ{θχύ. Τ19 

Ρχθοθᾶ(πρ παχηίπρς Ώούψετετ, απᾶ ϱΏ11] 

11ΟχΘ {πθ ἀθοίᾶςᾶ ]βπρααρο οἳ {πο {ο]- 

Ἰοπίτρ οἶθίαβο (οοπαῥ. ἁμαρτάνοντας γοί. 
20) ΔΏΠ6αΣ {ο Ροΐηΐ 6ο ΥοτΥ οθβχ]γ {ο 

βοπ1θ ἀἰεοίριέίπαπη {αποβίοπβ, ἐπλαί {6 
ΕΘΕΙΗΒ Ῥεεῦ πι Ἡαταπιοπᾶ (Ρο 8ἶδο 
ο Ὑουίθ, ὙΓιορίηρ.) ζο τείου ἴλθςσο 
ποτᾶβ ἳο ἴ1θ χειροθεσία οἳι ἔλε αὐβοῖιι- 
Μίοπ οἱ Ρεπίέεηῖε, θπᾶ ἠῑιεῖτ τ6-ᾶπιί5- 
βίοΏ {ο οἩηχομ-{οΙΙοπβΗρ; 8ο ΒΡΡΥ. 

Ταγ]ου, Πέεειιασίυε, Ῥατό 11. 1. Τῖ, 

(ποιρΗ οἰπογπίςο ἵω Ερίβοορασῃ, 8 14. 

ΤἩ8 ΡΣ6Τ8εποθ {η ἴμθ ΑΡοβίο]ο Δᾷθ 
οἳ ἐ1θ οπβίοπα οἳ ἱπιροβίδίοπ οἳ Ἠαπάς 

Εεπθτα]1γ, απᾶ {πο ἀἰβίϊποί ογἱᾶρποθ οξ 
Ο1ᾳ βροοϊΏο αρρ]Ποβί]οπ οἳ {119 οαβθοπα 
ἵη τετ 6817 ἴπιθα (Ἠ186Ρ., Ηο1. τῃ. 
4, 08118 1ΐ 8 παλαιὸν ἔθος; 50 Οοποί]. 

Νο. Οαπ. 8), βΘεΠ1 {ο τεπᾶθσ β1οῖ απ 
θββυπιρΏίοη {η ἐπθ ρχθδοπύ ο85θ Ὦ7 πο 

ΊηθαπΕ αχ Ὀ χ81Υ ος Ἱπᾶρπιοπείταβίθ; 
πεθ 65Ρ. Ἠθταπιοπᾶ έπ ἶοο. θπᾶ οΟΙΑΡ. 

Βπίσοου, Τ]εβαιν. Το]. 1. Ῥ. τδΙ7, 

ἙῬϊήπρλαπι, ἁπίίᾳφ. ᾶΤΙΠ. 2. 1. 

μηδὲ κοινώνει κ.τ.λ.] “ποτ φεὶ δἹαγέ 
ἔτι ο εἴπρ οἱ οίᾖετε,᾽ {.6. μηδέν σοι καὶ 

ταῖς ἁμ. ἀλλοτρ. κοινὸν ἔστω, Ἰ1πος, 

6γ.683ο9.8,Ρ. 18ο; “ἄο πού εἴνατο πα 

{Ἠαπα ἐπεῖχ εἶπα, 97 τοβίοχίπρ ιδ} {ο 
οπατοῖ-ἔθ]]ογβίρ οἩ Αα ἄοαρΕα] οΥ ἀπι- 

Ῥοχἑθοῦτερεπίαποθ. πο χοπᾶρτίηρ οἳ 

ΑαίἩ., (0ο ρατίακεχ οἱ) (παβοῖιθ ἄῑσ]ι 
{λαϊ]μα Πρ, ο ὙΓαιίε), {6 πού ααῖίθ 
βαβοἰρη{]γ οχαοῦ, 88 {λ]5 ποα]ᾶ ταίποτ 

πιΡΙΣ Α σεη. Κοινωνεῖν 18 οοτωτηο η] 

πςεᾶ ἴπ ἐ1θ Ν.Τ. σης Αα «ἄαμτας τοί) 
(566 ποίθς οπ ἄαἰ, γΙ. 6), απᾶ Ίπ ἐλ]6 
οοπβἰταοδίοη ΗΘΕΠΙ8 {ο ΙΠτοἱγθ 11ΟΙΘ 

ἴ19 1άθε, οἳ σοπυποιἰ) ἴἶνατι οἳ βἰπαρ]θ 
Ῥατοἱραβίοα; 660 πας, 1.ο., ΈοΡΡο 
οπ Τημογᾶ, π. 16, οἱ. τῖτ. 2, Ῥ. 77, 
ΑΏᾶ 60Π1Ρ. ποίΘΑ ον Εγῃ. Υ. τ1. Οπ 

{πο οοπ]ππθᾶ ποραθίοἩπ μὴ...µηδέ, 898 

ποίθΒ οπ Ερῇ. {γ. 7, 3ηᾶ {19 ἔχθβί]βο 
οἳ Ἐπαη]ίθ, ἄε Ῥαγὶ. Νερ. Ἱ. 3, Ῥ. 6. 

ΤΗ9 ταπιατ]ς οἳ ο Ἡ. οα {Πῖ6 οἶἉβθ 

βΘΘΙΗΡ χθβδοπα019, ἐλαῦ 1 119 τθ/θτθηοθ 

ποτθ {ο οχάἰπαϊοἩ, ΟΙ βΘΠπεΠοΘ ὕο 
{πο οοπιπιαπᾶ ψοπ]ᾶ {πιρ]σ α Ετεβίοτ 
οοιταρΒοἩ {π ο Οπαχοῖι ἔλαν 16 αὖ 
81 οτθᾶ1θ]θ. Το αἄπιὁ ἐ1ιθύ ἁμαρτίαις 
Ῥοἱηῇβ {ο ἁμαρτάνοντας, απᾶ γεῦ ἴο 

οοποαΐτο ἐπαῦ ρτεβὈγίθσα 31ο το[εγτοᾶ 
{ο Ίπ ιο Ἰαήΐετ εαρθεβδίοΏ απᾶ 681- 
ἀϊᾶαίερ ἔοχ οτάιπα [ου ἵπ {1θ ζοΠεΥ 

αξ2 



84 ἨΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α. 

3 8 23 τρίαι σεαυτὸν ἁγνὸν τήρει. µηκέτι ὑδροπότει, ἀλλὰ 
[ο] 9 ” 

οἴνῳ ὁλίγῳ χρῶ διὰ τὸν στόμαχόν σου καὶ τὰς πυκνάς 
ο. / [ 

94 σου ἀσθενείαν. ΓΤινῶν ἀνθρώπων αἳ ἁμαρτίαι πρόδηλοί 

(Α1Ε., ὙΓοσᾶςν.), 18 5 πατοπ αηᾶ ΒΟΤΊΘ- 
ν]αῇ οιθργ]6βῃ νίθτν οἱ 8, ο͵αγοὮ η]άοἵι, 

Φ αἩ] να {801{β, οοπ]ᾶ πού Ό6ατ 
ετλνθτη πΏίσὮ πγεγο οτ11, θπᾶ ἆπθτ 1ο 

{ο χε]εοί ἔπ]βο αροςΊ]ς (Ῥογ. Π. 2). 
σεαντὸν κ.τ.λ.] ΄Κεορ ἰγεεῖί (επι- 

Ῥπα[ίο) ρε) ραταπι, Ῥθσα, ποῦ 

ἑοββίαπι,) Τα]ρ., Οἶβχοπι. ΤἩ9 Ῥοςῖ- 

ὥση οἱ 61ο τοβοχῖτθ ΡτοποιΏ βπᾶ ἴἶπθ 

Βοτί οἱ αη{λλρεῖς {πω σΥ]οὮ {8 βἰαπᾶς 

ἳο ἀλλοτρ. 8ε6τΩ ο {Ππρίγ, «πλή]6 ἴποια 
186 {ο αοΐ ας {πᾶρο προπ οἴλας πΊεη, 

59 παοτα]1γ Ῥπχο {1ιγεο]{.’ "Αγνός (άζω), 
88 158 ἰρτπηήπαϊίοη Ειρροςίς ((ομ]εοί 

οοποαϊνθᾶ χάος ορτίαἰπ χθἱαζίοπβ, 

Ῥοπβ]ᾶς. Ογαἰγ]. 8 358), ΠΠρ]ΙΙ68 Ῥτο- 

Ῥου]γ απ ουἑπητᾶ, οπᾶ ἰἩεπορ ΑΠ 1Ἡ- 

ψατᾶ ριγί(γ; 'ἁγνὸν 986 ἵη ᾳπο Π1ΠΗ1 
οςύ Ἱπιρατ, ΤΗ παρηη, ΦΗπΟΠ. 1. Ῥ. 12) 

6ΟΙ1Ρ. ἁγνὴ ἀναστροφή, 1 Ῥθῦ. 11, 2, 

σοφία ἁγνή, ἆΆπαες 1. 17, απᾶ βεθ 

Ττεποῖ, δγποπ. Ῥαχὸ τε, ὃ 38. Τ1θ 

ἀθι]γα ένο 6οπ5ο οἳ ́  οπθ(αβ᾽ («ρατίέηβ 
8 ΥΘΏΘΙΘ,᾽ ἁγνὸς λέχους, γαμῶν, Ὑα]ο]ς., 

Έτ. Ῥλωπ. 9053) οοπιθ5 θα απιᾶ 

π{ο]Ηρ]δΙγ {τοσα 41θ ῬγίπιατΥ πιθβπ- 

1Πβ; 6ΟΠ1Ρ. 2 Ο01. χἰ. 2, Τ6. Ἡ. 6, θπᾶ 

Ἐεαβα, Τ]έο]. Ο]ηΕὐ. τν. 16, Υοἱ. τ. Ῥ, 

17ο, εχοερί {παί Ἡς κἀορίᾳ {116 ἄθιῖνα- 

νο πιθαπῖτᾳ {αχ ἴοο βοπδτα]]γ. Ότ 

ιο ἀἰκΗπο[ίοι Ὀθήπθοι {ὐ απᾶ ἅγιος 
(1π ἅγιος οορἰαΐαν Ῥοἱἱββίτιππι Υθγθ- 
ουπηᾶΐα ᾳπλρ ἁγνῳ τεί το ῬεγδοπΏ ἆθ- 
Ρεύτασ), οοΏἹρασθ ΤΗ ππαπιη, ἶοο. οἱξ. 

23. µηκέτι ὕδροπ.] «Βο πο Ιοπρεν α 
τυαἱεγ-ἀγίπ]ιεν.' Ἔλοτο 18 πο πθοθββῖἰγ 

ἴο βαρρΙΨ ΄οη]γ’ (6οπγΡ., Οοσα, 81.); 

ὑδροποτ. ποῦ Ῥείπρ οχαοί]γ ἱάρηβίομ] 
νηἩ ὕδωρ πίνειν, Όαΐί Ροΐπθῖπῃ πιοχθ {ο 
19 /εριῖατ αδίτ; οοταρ. Αγἰεπιᾶογ 18, 

1. 68 (/αἰαὔ,), πίνει ὕδωρ ψυχρὸν ἆἀγα- 
θὺν πᾶσι θερμὸν δὲ ὕδωρ νόσους ἢ 
ἀπραξίας σηµαίνει τῶν ἔθος ἐχόντων 

ὑδροποτεῖν Κ.τιλ., θπᾶ Βθο Ἰ1πευ, (0. 

855. 8, Ρ. 4432, 8πᾶ ἴλιο ΠΊΤΩΘΥΟΠΒ 6ΣΣ. 
οἶθεᾶ Ὦγ ὙΓεϊεύ. ἔπ ἶοο. 119 Ρροβί(ῖοτ 

οἳ {15 ρτεοερύ {πι τί. ἴο ἴλθ οοπΜεΣί ἵΒ 
οετίαἰη]γ βοπιθπγαῦ Εἰπρι]ατ, απᾶ Ίαβ 
Εἴτοη τῖςο ἴο πΊαπγ ἄϊΠετοπί θσρ]ατᾶ- 

Εοπβ. Της τιοβί παίπτα] τίου 16 {μαῦ 
16 πας βιρρεβἰρᾶ Ὦγ {πε Ρρτετίοτθ ες- 

ἹοχήαοἩ, {ο πἨίοἩ 1{ αοΐβ 88 3 Εἰπᾶ 

οἱ Ηπιῤαίοη; «χθορ {γβείί ραπε, Ῥαῦ 

ἆο πού οἩ ἔ]ναί βοοοαπέ ἐπ]π]ς 15 πεοεθ- 

βατ {ο οὔβεστθ 8η ἄοινον ἀγνείαν (Εἶα- 
{81ΟἩ, ὧε Ιείᾶο εἰ Ο5ἱγ. 8 ϐ), 8πᾶ ἃ5οθ- 

σε] αρβίποποθβ Το Βαρροβο {παί 
πρ Αροβί]ο ραΐς 16 ἄουη Ἠρτο ]πρί ας ἴέ 
68116 1π{ο Ἠ]5 τα]χιᾶ, {δατῖηρ Ἠθ πιῖρΏ{ 

οἰὐλοσπήβο {οχροῦ 16 (Οοταγ ἐπ 1οο.), 
β66Τη8 τουσ ππδαίρίαοἴοςγ; 5Ω]] πηοτθ 

ΒΟ ὔο τθρατᾶ 16 α5 ϱ η {ο ΤπαοίἩγ ἴο 

ταῖςθ 8 Ώοᾶ11γ οοπᾶΙήοτ αΏοτθ πιβ]α- 
ἄϊθς, π]]ολι, 16 16 αβειπηθᾶ, Ιπρτ[ογοᾶ 

ψ Ἡ απ θἱΠοἰθηί ἄἴβοματρο οἳ Ηἱβ ἁιδῖος 
(4Η). Τί νο Αροβίθ “ρεπαίπθ 
ο]]ά η 1ιο {101 (οἩ. 1, ο) πας 26ος] 
{π Ῥοᾶγ 6 οργζβίτ ἔγοτα ἐ]λ]ς τουβε; ἐῑιδί 

ἴμ]ᾳ {εερ]θηθς αδθοἰθᾶ Ἠϊς οαταοίεν 

16, {ο βα” {1ο του Ι68βί, Ὢ πιοεὲ ᾳπεδ- 

Ποπαβ]θ Ἀγροίμεβῖς. 14 πια ο 
τεπιαχ]ςοᾶ, ἵπ οοπο]αβίοἩ, ἐλαή βοτηθ ας- 

οθίῖο βεος, 6.6. ἴμθ Ἐϊββθπος, ποτο ρ8Υ- 

Ποπ]ασ]σ ἀἱβὑ]πριής]ιαᾶ {ος ἐλαῖτ αὐθί]- 
Ὥθπος τοπι πἶπθ, εβδρεοὶα]]σ ο {λοῖτ 
πεοξ]7 {θβ[ίτα]; ποτὸν ὕδωρ ναματιαῖον 
αὐτοῖς ἐστιν, 41ο, ἄε Ῥἱτ. 6οπ. 8 α, 

Το]. τα. Ῥ. «77, 8686 89, Ῥ. 483, απᾶ 
οοπ1ρ. Τπ]εο Ἱ. τῷ, Ῥοπι. αἰν. 21. 
διὰ τὸν στόµαχόν σου] ΄οη αοσοιπὲ οἱ 
Σ]ή/ δἱοπιασλ.’ ὙΓεϊβίοϊη απᾶ ΚΤρΚκ6τεισ 

βρρτορτϊαβε]γ οἱίο Τήραπῖας, Ερίοι. 

1578, πέπτωκε Καὶ ἡμῖν ὁ στόµαχος 

ταῖς συνεχέσιν ὑδροποσίαι. 119 Ρτο- 
ηΟΙΏ ἵπ οτι ὐθθᾶ Ὦγ ΑΡΙΔ, απᾶ ἔλας, 
{09 6οπ1ς οχἰεπέ, τηΣΥ Ὀθ οοηρ]ᾶθτθᾶ οἳ 

ἀουρμέα] ο αὐλοχ1{γ. 
24. Τινῶν ἀνθρώπων κ.τ͵λ.] Τ]19 



γ. 53, ο. 86 

3 , 3 , ν 4 . Α εἶσιν προαγουσαι εἰς κρίσιν, τισὶν δὲ καὶ ἐπακολουθοῦσιν" 

οοπποσίοη 18 ποῦ Ῥοτθοσ ορτίουβ. 
Ἠοϊπαίῖις (Ἐσπεγοῖὲ. Ῥ. ᾳ91), ποῦ η ζα- 
οσ{ βοπαθ Ρ]απβίϱΗ{γ, Ιπο]αᾶθα τετ. 23 
ψϊζἩ {1ο Ιαβὐ οἶααβο οἱ τθγ. 41 ἵη ἃ 
Ῥατοπί]θβία, 'ΤΠΙ5 β6ΘΠΙΒ ΒΟΒΥΟΘΙ7 ηθ- 
Ο88ΡΑΣΥΥ; σεαυτὸν κ.τ.λ. 8 5 ΒΠῬΡίθ- 

ΣΩΘΗἴΒΥΥ οΟπΙΤΙΛᾷ Ἰπτθίθτοποθ [ο πα 

Ῥτεσθᾶςθς; τετ. 23 18 8 Ιϊπᾶ οἳ Ἠπηϊζη- 

ποπ οἳ 19, επρρεε{θᾶ ὮΥ Βοπιθ σ6πΊΠΙ- 

Ῥχαπορ οἳ Τπιοίισ Ἠβδίίβ. Τηο 
Αροβίϊο ἐπθη τουοτύβ {ο μηδὲ κοιν. 

ἁμαρτ. πι ιἩ α, βοη πιθηῦ βοπιθπηαῦ οἳ 
{18 παίπτο, ’Τ16τθ α1θ ἔπο πάς οἱ 

Εἶπα, ἐἶιθ οπθ οτγῖηρ οπᾶ οροπ πλίοα 

1εαᾶ χι παγ, ἴπο ολοι βἰ]θωί γγπ]οῖι 

}οΐΐοιυ πο Ῥογρθίχαίοτ {ο Ἱαᾶρπιεπί: 

ΒΟ 8ἱβο ἴλθτθ 816 οΡ6Π ϱπᾶ Ηϊᾶάθη (τὰ 
ἄλλως ἔχοντα) βοοᾶ ποτκβ: βἶπβ Ἠοπ- 
οτας απᾶ ρᾳοοᾶ ποτῖα α]]το β]ια]] αἲ- 

ηβ/θ]σ Ὦο ὈτοπρΏί ἴο Πρ]Ώῖί αηᾶ ἴο 
ἠιάρπιρηῦ. Τ19 ἵππο τεσβθς {πρ 6εεπα 

ππρ]π]σ αᾶεᾶ {ο αβεῖθὺ ΤΠ πηοί αγ ἵπ Ἠΐ5 

ἄϊαρποείβ οἳ οἸἹιβταοίθτ; Τ6Υ. 24 8}Ρ- 

Ρ6ΑΙ8 {ο ομαίῖοπ Πτι αραποῦ Ῥεϊηβ 
{οο Ἠββίσ ἵη αὐεοῖυίπρ οἴλιθιβ; Τετ. 25 

αραϊπαί Ῥαΐηρ ἴοο Ρτθοϊρίἑαίο ἵπ Ἠϊ5 

οεΠβΥ6ς; 8ο Ἠπαίμετ. 

πρόδηλοι] ΄ορεπῖψ πιαπῄ/εεί :” ἐθ Ῥ6- 
Ῥοβϊθῆοπ ἆοθβ ποῦ ΑΏΡεαΥ {ο Ἠβτο 5ο 

πιποὮ Α ΏΙ6ΓΘ ἐεπιρογαί 88 8Ώ ἐπέεπείυε 

16{6ΥΕΏΟΘ; Εθθ Ἠερ. τὴ. 14, πλθτθ 

Τηεοᾶ. Τ6ΠΙΒΣΊ, τὸ πρόδηλον ὡς ἆναν- 

τίῤῥητον τέθεικε; ΟΥΡ. 8180 προγράφω 

αἰ, , , Απᾶ ποίθβ ἐπ]ουο. Βο Εἰπη- 

Ἰαχΐσ Βπτ. απᾶ Ὑαἱρ., ῬοίἩ οἳ πῬίοἃ 
ΒΠΡΡΣΘΕΡ ΑΗΥ {θπιροσα] τοίετεποε ἴπ {19 

Ῥτερ. ΕΕΔ16 οοΠΙΡΑΣΘΒ ΄ΡΥΟΡΕΙΑΠΑ,----- 

Ἁ ἔοττα ἵπ πἩ]οὮ Ἠαπά αἰπα ]ατ]γ ᾳἶτεβ 
{ο “ρτο” οπ]γ απ αταρηΗ(γίηρ απᾶ Ἰη- 

{βηαῖτο {οτσθ, 'πί ρα]ατα ρτοροβῖίασα 

χθπι Ρ]απθ οοπβρἰοἵατωτς,, Γιο) ἐπ», 

Το]. τγ. Ῥ. 508. προάγονσαι 
κ.τ.λ.’ σοΐπρ Όε[ονε, Ιεαάϊπρ ἔλε αγ, 
{ο )ᾶσπισηί, 88 Ἱοτε]ᾶ5 βηᾶ αρρατῖἔοτΒ 

(ᾳπββῖ οπὔθαπιρα]οπθβ,’ Β6σ4) Ῥτο- 
οἰαίπήηρ Ὀρδίοτο ἴπθ βἴπηες {πο π]ο]θ 

Ἠήβίουγ οἳ Β]ᾳ ρι16. Τ19 !ἠπᾶρτιθης 
{ο πΏΙοἩ {116Υ ]εαᾶ {6 γγασ 16 οετ(]π]γ 
ηοῦ απγ εοσ[εείακέϊσα] κρίσιςν---ἴοι ἆοεβ 

ΘΠΥ 610Ἡ. κρἰσις τοβ]!γ Ὀτίπρ 1] Είπα 
Απᾶ ροοᾶ ἄθοᾶςα {11β {ο Πρηί 1- Ὅαε 

εἴίποι «ἠπάρτασηῦ ) 1η 108 ρεπετα] ΕοΏβθ 
ψηθὰ τοίθγσοποθ {ἴο πιοα (Ἠπ({..), οἵ, 
Ῥειπαρα η π]Ππιαίθ τοίθγεηοθ {ο 

εᾷιο ΗΠΑ] ]αᾶρπιεηῦ ᾽ (οοπ1Ρ. ΟΠ57Ρ.)} 

ἴπεγ δο Ῥεΐέοτο ιο βἴππου {ο ἐλο]αᾶρ- 
χηθηέ βθαΐ οἳ Οπή; 990 Μαπηϊπρ, 
8εγπη. 5, Ὑοἱ. τπτ. Ῥ. 73, 1 ἴλθ ορθπίηᾳ 
οἳ π]ῖοῖι {19 θεχό 19 {οτοῖδ]γ 11118- 

εχαῖθᾶ. Το Ιπηξ ἴἨο κρίσις ο 116 
ο85ο οἳ οαπᾶ1άαΐθς {οΥ ογαϊπα ίον (Α1., 

Ὑγοτᾶςν.) {8 {ο ϱ1γο {ο 8 Τοτ5ο αἱπιοβί 
οὐτίουα]γ απᾶ ἰαᾶ]θᾶ]σ ΡεΏοα] α τε 
ΏΒΙΤΟΠ απᾶ βρεοία] ἱπ{ετρτοία[ίοηΠ. 8ο 
πασοὮ σος {119 {6]έ Ὦγ Ῥαβί], ἐναί ππθ 

819 {ο]ᾶ ὮΥ ΤΏΘοΡΗ. (οι του, ο) ἴπαῦ 

Ἆθ οοποεϊνεᾶ {1ο Ῥτοξοπί Ῥοσήοτ {Το 
Ίαγθ πο οοπηθσίοη πλ ἴπθ περὶ τῶν 
χειροτονιῶν λόγο», Ῥαῦ {ο ἔοχτα α βερᾶ- 

Σ8ΐ6 κεφάλαιον : 6ΟΠ1Ρ. ΟΤ8ΠΛΘΣ, Οαΐεῃ. 

Το]. στ. Ῥ. 44, Ὑλθτθ ΕΠΙ απᾶ ἴῑλα 
ο]]οπίπῃ γ65θΒ {οτι 9η Ιπᾶρρεπᾶαπῦ 

ΒΘΟΙΟΠΗ. καὶ ἐπακολουθοῦσιν] 
είπεν γαίλεν ο]ῖοιυ α[1ετ; Βο. εἰς κρίσιν } 
ποῦ 1Π6Υ6Ι7 ΙπᾶρβπΙΜε]σ, «πε {ο]οπ 

ἴἴος, Επᾶ 5ο {η ἐῑιεῖσ αΠοτίετ οἵ 1οΏρες 

60186 Ώθοοπιθ ἀἰβοοτεγεᾶ,) ο Ἠγ.,--- 

8η. οχρ]απαὐίοη ΨΏοὮ οοπιρ]είοἰγ ἄθ- 
ΒύΣοΥΑ ἴπθΊπηβρε απᾶ αρροβίδίοπ,---Ρ14, 

είς αίπς ογγίΏρ {ΟΥ τεηβθβΏοο {ο]]ου 

ἴ11ρ βἴππευ {ο ἐς ἐτίραπα]ς π]ιείπετ οἱ 
Ἠϊ5 {6]]ου-πιετ, ΟΥ, Τ10σ6 Ιπο]ιβῖνε]γ, 

οἳ Εΐ5 αἰ]-Ιαᾶρίηρ Τιοτᾶ:’ οὗ γὰρ συγ- 
καταλύονται τῷ βίῳ, ἀλλ) ἐπακολουθοῦ- 

συ, ΤΠεορΗ.; οοπαρ. Μαππίηρ, ᾖ. ο. 

Οι ἐπακολ. 868 ηοίθβ ΟΠ Τ6Υ, το: {πθ 

βΠ{ΙΕηθβΙ6 προ-άγουσαι Ῥτθο]αᾶςος ἴηο 
Αβδιπιρίίοη Οἱ 8Η βρεοία1 ἔοτος Ίπ ἐπί, 

Βοἵ]. 6 ρχθββθ ΒεΠΠ1,᾽ ἀδιασπάστως συνο- 

δεύουν τὸν ὑποκριωόμενον, ὡς ἡ σκία τὸ 

σώμα, ΟΟΣΑ; ἴπο οη]γ τε]αθίοΏβ ϱ16- 

βεπ{θᾶ {ο οἩσ ἑπουρΏίβ βθεπΙ ἔποβο οἳ 



86 ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α. 

᾿ . 9» 25 ὡσαύτως καὶ τὰ ἔργα τὰ καλὰ πρόδηλα, καὶ τὰ ἄλλως 

ἔχοντα κρυβῆναι οὐ δύνανται. 

ΥΙ. 

ε/ογε απᾶ α1γετ, Καὶ οἸθατ]γ ἆοεβ ποῦ 
Ρε]οΏρ {ο τισίν (Ἠπ1ο), Όπί 1 αἲ- 
ἰβο]ιθᾷ ναι 8 Κχιᾶ οἱ ἀεεοεπείνε {οιοθ 
10 ἐπακολ.; Βθθ ποῖθα οη σαἶ. 11. 4. 

45. ὡσαύτως] ἶπ Πε πιαππεη ; ᾽ 
Εοοᾶ ποχ]ᾳ Ώτθ 1 ΕΠ]8 τεβροοῦ πού ὡς 
ἑτέρως {ο ΒἴἨΒ, ἔλλθ 58π1θ οἸατβοίοτ]ςί1ο 
ἀῑνίβίοη τααγ Ὀο τθοορτβθᾶ ; βοπιθ ΤΘ 
οΡ6Ώ ΥΙ{ΠΘΡΒΘΒ, οἶ]ετῃ ϱτθ βθοτοῖ υῖ- 

Ἠθββθδ, Ῥαἡ {πεῖτ {εββίπιοπγ ομπποῦ Ὦθ 

ερργεββεᾶ, Γιαο]ηπαππ 1Ππβετί8 δὲ α{ἴθγ 

ὡσαύτως, για ΑΕ; Απρ, ΈῬοετα., 

οἰἩ.: ἐλίᾳ τεβᾶῖτπρ 15 ποῦ ἱπιρχοβαβ]θ, 

Ῥαῦ Ἡββ βοβχοε]γ βιήΠοϊοπῦ οκίετπο] 
ΒΕΡΡΟσῦ, τὰ ἔργα τὰ καλά] 
ε]εῖγ ϱοοᾶ 10ο] ;) ἴλπθ τερε Ποπ οἱ 

116 θχδίο]ο 18 Ιπίοπᾶθᾶ ἴο ρἱτθ Ῥτο- 
πηΊηρπορ Το ἴλο ερ]πεί απᾶ τποτθ {α]]σ 
{ο πιβε]ς ἐπ οηΙ(ηθβῖς Ὀδίπθσι {1ο 
-ἁμαρτίαι απᾶ ἴπθ καλὰ ἔργα; βθθ ΜΙᾶ- 
ἀἰείοι, «Αγ, οἩβρ. ντ. Ῥ. ττᾷ (ο, 

Έ9οβ6), οοχηΡ. πες, γ. 8 29. ὰἰ, Ῥ. 120. 

Οπ {πρ ποπιεπΏαί {εσαεπί πςο οἱ {1ο 
ΕΧΡΙΘΒΡΒΙΟΏ Καλά ἔργα ἵπ {Ἠθεο ἩΡΡ., 
οΟΠ4Ρ. ποῖθς οπ Τήέ, 11, 8. 
τὰ ἄλλως ἔχοντα] '{ἐεψ ωλίο] ατα 
οἰλεγιοίσε;᾽ 4.6. πΠϊοὮ 816 ποῦ πρόδηλα. 

Το ταῖθς {18 {ο καλὰ 8] ΠΙΒΥΒ Β6ΠΒΘ 
Ἀπᾶ Ῥατα]]ε]ίαπι. Τη ἐπο οοπο]αᾶΐπρ 
πποτᾶβ ἴ1ιθ ΡΑΥΑΡΏΣΑ59 οἱ Ἠπίλας, «1ου 
ο ηποῦ θ1ΥΑ78 γεπιαΐπι Ἠἱᾶᾶςα Ἰ (κρυβή- 
ναι), 18 ΒΟΒΧΟΘΙΥ οχκοῦ; ἐ1θ 8ο, 1Πέ., 
ἔποιρᾶ αβαβ]]Σ {οππᾶ αῑθεν ἔχω, δύνα- 
μαι, ὧο. (πες, ἄγ. 6 με. 7, Ρ. 208), 
οβηΏποῦ πἨοΙ]σ 1ο5ο 1νς βἱρπίβοαποῬ, 
Ῥα{ παπί Ἱπερ]γ ἐπαί {ο ἀεθᾶς οαηπού 
2ο οοποθβ]θᾶ αἱ αἴ, ΤἨ65 πιαγ πού 
9 Ραΐεπί απᾶ σοπδρίοποῖΒ (πρό-δηλα), 
Ῥι9 που ορπποῦ Ῥο ἀθΒαΙδεΙγ οοτογθᾶ 
Ἡρ: 1ου π]] Ὦο βεθπ απᾶ τεοορπἱρθᾶ 

ΒΟΤΩΟ ᾖτηρ οἱ οἶλεν, 19 
τθβᾶίπρ ἴη 11 ]α5{ οἶδαβο ἵ5 ποῦ αίέθ 

Α. 4 

"Ὅσοι εἰσὶν ὑπὸ ζωγὸν δοῦλοι τοὺς 
- 3 ψ 

ἰδίους δεσπότας πάσης τιμῆς ἀξίους οἳ 

Βεγναπ!ίβ, ΤΟΥ {Ἠθ β8ΚΘ 
οἱ ἀοάρ Ώ8Π16, Ἀοτ- 
ους μι ΤηΒΘΙΟΣΕ, 65Ρρ. 

4Π6Υ 9τθ Ῥε]ίονετε 
η αμα, Τεβοῖ 15. 

οργίαῖη ; δύναται 15 βαρροτοᾶ 9γ Έα 
ΚΤΙδ απᾶ πιοβύ τηβ8.; ἴπο Ῥ]ατα] οπ]Σ 

ον ΑΤ απᾶ αΡοπΐ 3ο 1188.: Ες ]λήΐετ 
χεβᾶῖηρ 15 Ἠοποτετ οετίπ]γ {ο Ὦθ 

ρτε[θττθᾶ οἩ 1Ππ{ετης] ρτοαπᾶς, 85 {πα 

βἹπρι]ατ ΤΙΔΥ Βο Θ8ΑΙΊΥ Άβνε Ῥθευ εν 
βταπηπια Ίος] ΟΟΥΥΘΟΜΟΣ. 

Οπάρτες ΥΠ. ι, ὑπὸ {νγὸν δοῦλοι] 
Σωπάεγ ἴ]ια 4/Οἱο αβ ὈῬοπά-θετυαπίς; ᾽ 

ποῦ ’ΒετγαΠ{8...... πηᾶος πρ ΥοΚο,) 

Απίμ,; ΕΠ] 1688 «ππᾶςχ ἴλο 7οκο οἳ 
«4 ο π Ἆ 

βΊατου}” σος μα Δι κοζ 

871.) Α πθρᾶ]εβα ἓν διὰ δυοῖν. Δοῦλοι 
18 ποῦ ἴ1πο ραλ/εοί, Ραΐ 8η οχΡ]αηβ{ΟΣΥ 

Ῥτθά{σαίθ αρρεπᾶθᾶ {ο ὑπὸ ζνγόν, Ὑοχᾶβ 

ῬτοβαδΙψ ἠπβετίθᾶ ποί {ο πιατῖς 8η εςκ- 
Ίχ6παθ 0366 (’ {Πο Ἠαχρλμοδί Ῥοπάαρο,᾽ 
Ἐ]οοπο{.),---ἔοι {πθ ]αηπραβσθ απᾶ εχ- 

Ἠοτίαίίοπι 18 ρετ{8οί]γ ρεποτα],-- Όαέ ἔο 

Ῥοϊπί 0ο 6πθ αοἰαα] οἰτοαπαβίβησθς οἳ 

1Ἠθ 6886. ΤΠ6Υ ποτο Ιπάἰβρι{αθ] ὑπὸ 
ἑυγὸν δοῦλοι, 1θὐ ᾖΊιθτα οοπιροτέ {λιθπι- 
βεἱνεβ αοοοτζπρ]γ. Βἰπιῖ]αχ οκ]οχία- 
Ώοτπβ 3τθ ζοαπᾶ ἘΡΗ. τἰ. 6 βᾳ., 0ο]. 

Πϊ, σα, Τ6. Π, 9; οοπαρ. 1 Οος. τῇ, ο, 

φΊθτο Ίοπετεχ [ο παθβπίηρ 18 ποῦ 

Ῥετ{θοῦ]σ οετίαῖω, αἲ] αρρατοπ{]γ ᾱ- 

τθοἰρᾶ αραἰπβύ ἴπθ τουΥ ῬοββῖὈ]θ παῖς- 

οοποερίϊον ἐπαῦ ΟἨτ]σἠαπίσ π8β {ο 
Ῥ9 απᾶετείοοᾶ 85 ραῆηρ πιαείος απᾶ 

Ῥοπᾶ-θουγαπί οἨ αἩ θᾳ18Ηΐγ, ος 4” ἴη- 

ἑατβετῖηρ πΙῖἩ ἐπ εαἰκεΐπρ ποοία] τε]α- 
σης, τοὺς ἰδίους δεσπ.] ΄ ἐλεῖν 

οἵύπι πιαφίαγθ,᾽ 'ποβθ π]ο β{βπᾶ ἵπ {μα 

ἀϊβήποῦ ρεσδοπα] το]αξῖοπ {ο ἐθτη, απᾶ 
πΏοπα {16Υ 31θ Ῥουπᾶ {ο οΡ6Υ ; Βθ8 
65). ἰπθ ποῦθ ΟἨ ἴδιος ον Ερῆ, Τ. 22. 
Οµ {ο ἀἰδείποῦίοα Ῥείπθθι δεσπότης 

Ἀπᾶ Κύριος [κύρ. γυναικὸς καὶ νἱών ἀν]ρ 
καὶ πατήρ, δεσπ. δὲ ἀργυρωνήτων, 
ΑπιΠΙΟΠΙ18, Β.Υ.], 56ο Τγεπο]ι, /ποἩ. 
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ε η 5 Ἀ. κ» ο - Χ 

ἡγείσθωσαν, ἵνα μὴ τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ διδασκαλία 

βλασφημῆται. 
4 

οἱ δὲ πιστοὺς ἔχοντες δεσπότας, μὴ 9 

καταφρονείτωσαν, ὅτι ἀδελφοί εἶσιν' ἀλλὰ μᾶλλον ὃδου- 
” [ι , Ἀ . ώ - 

λευέτωσαν, ὅτι πιστοί εἶσιν καὶ ἀγαπητοὶ οἱ τῆς εὖερ- 
: Ἡ 8 - γεσίας ἀντιλαμβανόμενοι. ταῦτα δίδασκε καὶ παρακάλει. 

8 48. ΕΒὺ Ῥαυ] Ίθτο οογτθοξ]γ α9ες ἴπθ 

τηγρβἰτιοἰθᾷ {θΥΠι δεσπότης 88 πιοσθ ἵπ 

Ἀοοοτάθηορ πΙεὰ {1ο {οτθροίηρ ὑπὸ 

ζυγό», οοπηρ. ΤΙ6. 14. ϱ; 16 18 ποοθα)]θ 

ἐαί ἵπ Ἠϊς οἶπες ἩΡρρ. Ίθ πθθῦ κύριος. 

πάσης τιμῆς] «αἲϊ Ἱοποιω,; Ἡοποις 
1Ώ 6Υ6ΙΥΥ ἔουτα απᾶ ο886 πω ψ]]ο]ι 1ὐ 16 
ἄπο {ο ἐπεπι. ΌΟπ {πο ἴταθ εσἰεπδίυε 
πηθβπῖπο Οἳ πᾶς, 889 ποίθβ οπ ΕΡΙ. 1. 8. 

ἡ διδασκαλία] ΄ἐα ἄοοὑγίπό,᾽ κο. ' Ηίε 
ἀοοίτίπε, Βγτ., Απμ.: οοπ1Ρ. ΤΙ0. Π. 

το, τὴν διδασκαλἰαν τὴν τοῦ σωτῆροξ 

ἡμῶν Θεοῦ. Διδασκ. οἱεδα]γ Ροϊπίβ ἐο 

ἴπο ἄοβρο], ἴπο οταηρε]σαΙ ἀοοίτίπο 

(Ὑπεοᾶ.), πο που]ᾶ Ῥε εἰ] βροκο 
ο, 1 {6 ποτε ἐποιρλέ {ο ἀποπ]οαίο 1Π- 

βαροτάΙπβΙοἩ; 596 0Ἠ178. ἐπ ου. 

4. πιστούς] 'δεΙἰουϊπῃ.’ 1.6. Ο1η16- 
Μέατι τιβΞΤΘΥΑ; 5Η ΡΗΗΙΥ επωρΏα/άο, εβίηθ 

οτᾶεε οἱ {πο ποτᾶς Εαρρεβί. Τῆο 

βἼατθβ π]ο πθτθ απάθι Ἠθαίπθη Τιβδ- 

ἴθνβ ποτο ροείἑέσεῖη ο τεραχᾶ {παίτ 

χηββίετβ α5 ἄθβετνῖηρ οἱ Ἀοποτς, ἐῑθ 

Εἶανος απᾶου ΟἨτῖβίαη πιαβίθτβ π6ΓΘ 

ποθαΜίυεῖ ποῦ ἴο οτίπορ ΑΠΥ παηῖ οἳ 

χοβρεοῦ, Τ19 ἔοσπιθ; Ψετθ ηοῦ Το 16- 
ρατᾶ {ῑιαίτ πιββίοτε 36 ἐλαῖτ ΙΠ{ΓΙΟ18, 

απᾶ Ῥο ἱπβροτᾶπαίθ, {πο Ιαΐμεν πετθ 

πιοξ ἴο ἠα]ς ἔπθπι ἡμεῖκν 641816, απᾶ 
Ῥο ἀῑβτοβρθοίζα]. μᾶλλον 
δουλ.] «ἐ)ιό πιοτο 8εΊυ6 ἔλεπι;’ μᾶλλον 

18 ποῦ 1θχθ]Σ σοτγεοἑίέοε, 'Ῥοβίτς βετν]- 

απ,’ Ῥδσα, Ὀπή ὑπέεπείυς, 'ἴλ1θ ταίηος;) 

Ἑαπαπα., «πιββῖς βοιτίαπ{, Ταὶρ., 

οί. ἈἘοθζα)β οοΙχθοίίοπ, 88 18 ηοῦ 

ππ[χθαπθπ{]γ {θ σ85θ, {5 {ἐλθτοῖοσθ 
ΊΘύ6 ππΠΘΟΘΕΡΑΣΥ; 566 Ἠαπᾶ, Τιγεεῖζ. 

Β.τ. ΄πιβρίβ,’ Το]. 111. Ρ. 684. 
ὅτι πιστοὶ κ.τ.λ.] 'ὀεσαιδε Ὀεϊιευίτιρβ 

απᾶ δεῖουεᾶ (ο) 4ο) ἄτε, ἄο. Τ19τθ 

18 βοπαθ 6519 ἀἰ[ῆου]{γ Ίππο οοπβ{τιο- 

οι απᾶ οχρἰαηαίοἩπ, Τ1θ ατίσ]θ 
Ἀογθτθς 81ο π5 ἐαί οἱ ἀντιλ. 16 {1ὸ 
βπρ]θοῦ, πιστοὶ καὶ ἆγ. ἐ1θ ΡτεᾶΙσβίθ: 

ἴπο τεοιττεποῬ οἱ {πθ6 αρίζλθί πιστοί, 

απᾶ 1ο ἨβτπιοἨγ οἳ βἰγαοίατθ, ϱἰ]] 
Σατέλες ϱασρεςῦ ἐΏαῦ [πο πιαβίστε, απιᾶ 

ηοῦ {1ο δογναης (Ὑοὔεί.,, Ἑτοίδομ.), 

τε ἴῑπθ ϱιΏ]θοίβ ο]]αᾶρᾶ {ο. Τ1 τεαΙ 

ἀλβου]{ψ 168 ἵπ πε Ἱπζετρτείδ{ίοη οἳ 

ἴθ {ο]οπίπρ ποτᾶς. οἳ.. ντι" 
λαμβανόμ.] ' έλεγ τω]ιο αγο βαγία]ιοΤΕ 
ο)” «απ... ρατοϊῤος απ, Ταἱβ., 

Οἰαχοτα,; βο ἴοο ΟοΡῦ., ἀοἶΒ., Ασπη,, 

9οπ1Ρ. Β5η, σ---οο...22Δ50) [ααἳ 

τοπίο ἐγπαπύαχ]. ᾿Αντιλαμβ. 15 αβοᾶ 

1π Έντο οἶπθυ Ῥαδδασθς {η {119 Ν.Τ., ἴα 

Ῥού] ἵτπ {1ο 8656 «ΒΙΟΟΊΥΤΕΥΕ,᾽ 1μτ]κθ 

ἔν δε αεαῖαα αἩ. ϱ, ΗΧΧ., ΡΊΠΠ), 
Αοΐβσχ. 35. ΤΗΐ8 15 οὐγίουβ]γ Ίπαρ- 

Ῥ]σοβδ]θ. 16 πδας] (οἴπίσα]) πιεαηῖτπρ 
{η ο]αβείσα] ἄχθε]ς 16 “ἴο ἐα]θ 8 ρασῦ 
1η, {ο ϱπραβο {π,᾽ πηαίαθυ αἴπιρ]γ, 
.0. Τπασγᾶ. τα. 8, ἀντιλ. (89. ἐ1ε γ/Β1), 
ος ψἰζἩ τοίθτθηοθ ἴο ἴπθ Ῥτίπι[τθ 

τηβΑΠΙΠΡ, 1π 8 ΏΙΟΥΘ Ἰπίθηβϊίνθ ΒΕΏΡΘ, 

εξοσ]πρ ἴο,) απᾶ ἔπεποῬ 6ο βεσΣΘ, ϱοῦ 

ῬοββθββίοἩ οἳ,) 6.9. Τηπογᾶ. 11. 22 

Βη., τοῦ ἀσφαλοῦς ἀντιλ. 16 ἄοεβ πού 

ἴλαη 8θθ6τα 4, Υ6ΙΥ7 βοτίοαβ ἀερατίατο 

ἔτοτα ἴπθ οἰαρείοα] παθαπῖπς οἳ ἀντιλ. 

το ἴακο 15, σα αν βαρᾶιεᾶ Ιπίθηβίτθ 

ἔοτᾳθ, ἂ5 ρετοίρεγε, γιό (56ο Ἐπβοῦ, 

Ηίεέ, 1γ. 15, εὐωδίας τοσαύτης ἀντελ., 
οἶτεᾶ Ὦγ Βομο]οί. Ηἰπίε, Ῥ. 129, απᾶ 

εςκς. ἵη Ἐ]σποι, Οὐ9, Το]. τπτ, Ῥ. 396), 
1έπτο πιαΥ ποῖ ἰπιὰθθᾶ α]τηοβύ βἶτο ἀντὶ 

α ἔοτπια] τθίθΥΘΏσΘ ο ἴπθ γεοίργοσαϊ 

τθ]αῇῖοἩ (οοπιρ. ΟούΑΥ) Ῥεῦπεεη πιαβύος 
απᾶ βοιταπ{, απᾶ {ταπβ]βίθ “πο 16- 

οεἶτο ἵπ ταίατΏ {1ος Ξοοᾶ, Ῥτούθοίίοη, 
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3 Εἴ τις ἑτεροδιδασκαλεῖ καὶ μὴ προσ- 

έρχεται ὑγιαίνουσιν λόγοις τοῖς τοῦ 
/ ε ο Αα - 9 - 9 

ζυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ και τη κατ 

4ο.) ἀῑῑαῖτ Ῥοπεβί. Τα εἶίχον οἱ 11θΕθ 

Ἰα1ΐ0ος πηθαπΊπρς, ἡ εὐεργ. ση] πιοβῦ 
βἰτηρ]σ απᾶ παζιτα]]γ τοίος Το ἴπθ 

«Ῥοποβοίαπα” (πού πιεταῖγ ἴἨθ εὐεργία, 
Οοταγ) ΕἩἩοππ {ο ἐλο πιββύευ ἵπ ἴμθ 
βαιτίοθθ απᾶ εὔνοια (ΠΡΙ. τὶ, 7) οἳ ἐπ 
Ῥοπάβειταπ{, ΟἨ178., αἰ., τοῖετ θ 
εὐεργεσία ἴο πο Ἰπᾶ αοῦς πἩῖοἃ {θ 
πιθβίοτα ἄο {ο {119 ϱΊανος; ἐλί5, {ποαρἩ 

Ρ6ΓΊΒΡΒ 5 Ηδ]ο πποΥθ ζεσίσαϊἴψ εκαοῦ, 

18 οοπἑεσϊπαϊ/ {ΑΙ 1686 βαἲβ{βοὔοΙΣ; 
Ἀπᾶ ἐλίᾳ 6θοτας οεγίαΙη]γ 5 ο85ο π]ετθ 

19 οοηῦοχέ ΠΙ8Υ Ῥο βἰ]οπεᾶ ἴο Ἠατο 

1ΐέβ {α]]θβί πγοῖρ]{ {πω ἀθίοιπαϊπίπς ἴπθ 
χηθαπίπρ οἳ {ο βερβταίθ ποτᾶς. Το 
τείθσ εὐεργεσία 1ο ἴηθ ἄῑυίπο Ώθπθτο- 
ΊβποῬ («Ῥοποβορηίία οἱ, ηἰπαίταση {πι 

ΟἨε{ο,’ Βεσα) βθεπιβ πιβη{Εθββ]γ Ἡτι- 
16πδ)19. ταῦτα κ.τ.λ.] 
Σέποβε ἐλέπρε ἐεαοῇ απάἆ επ]ογὶ; τὸ μὲν 

διδακτικώς τὸ δὲ πρακτικών, Τηεοᾶ. 
Τίεε]. Ἀπᾶ Γαε]πι. ὈοίἩ ταίετ ἴπθδθ 
ψιοχᾶς {ο ἴῑπθ ποχἰ Ο81β6; ΒΟ ΑΡΡΥ. 

ΟἨττα., Ῥαύ ποῦ ἱοαπι, Τ{ 15 ἀοαῬί- 
5] πλείπας ἐς 15 οοττθοῦ: ἴχιθ οΏΡο- 

αἰέ]οη Ὀδῦπθεη δίδασκε Ώπᾶ ἑτεροδ. 18 

ορτίαϊπ]γ ἐΊναβ Ταοχθ ο]εβτ]γ β6εΏ, Ὀΐ 

ἴλο ρτοπιπεπύ ροβ]{ίοπ οἳ ταῦτα (60Ἠ- 
{ταβέ οἳι, 1ν. τα) β6εΠΙ5 {ο βαρρεβί Α, 
ΠΟΣΟ ἱππιθᾶῖα{θ οοπποσίοἩ πι(Ἡ φαί 
Ῥχθοθᾶθβ, Έου {πθ πιεαπίηῃ οἳ παρακ. 
βθο ποῖθβ σἩ. Ἱ, 3, απᾶ οπ ΒΡ]. 1ν. 1. 

8. ἑτερδιδασκαλεῖ] ΄ἔέασ]ες οἵπεν 
ἀοσἰγίπε,’ ΡΙΩ75 {Ἠθ ἑτεροδιδάσκαλος 1) 

οοπιρ. λαθροδιδασκαλεῖν, Ίτεπ. ΗἨάῶ}. 
111, 4. 2, 8ηΏᾶ 8686 ΠΟὕΘΒ οἨ οἳ). Ἱ. 2, ἴπθ 
οπ]σ οἴμεγ Ῥ8ββαρο ἴτπ ἴμθ Ν.Τ. πΊοτο 
19 ψιοτᾶ οοσΣΒ. 
προσέρχεται] ΄ἆγαιυ πίρ]ν ο,” 'ᾱξ- 

σσ Ά 

βεπὲε {ο Βστ, «ὉνΟΔΣΟ [αοορᾶσπε]. 

Ἐοπί1οΥ (Ρ]ή1ε]ειί]. Π1ρ8. Ρ. 72, 1ιοπᾶ. 
1713) οΏ]θοίΏ {ο προσέρχ., βαρβοβίίπα 
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10 απγ οπθ θεβοῖ ἁ[- 
{ετεπ/]γ, η ἶ5 Ῥεβοί- 
{θᾶ, Γοβ6ΕΥ8 πως, 
ρπά σοιπζς ᾳοάπθββ 
Α Ίπετθ ρ8ίη. 1μεῦ 116 
Μο σοπ{θπ{θᾶ; τἶο]εβ 
8ἵ86 8 6ΠΗΤΘ ἃπά 8 

βουτοθ Οἵ ΠΙΠΥ 8ΟΙΤΟΠΑ. 

προσέχει Οἵ προσέχεται; ἴλοτθ 18 πο 
ΥΘΑΕΟΠ Ώοπογος ἔοτ ΑΠ7 οπθηρθ ἵπ πο 

θχρτθββίοἩ, Ἡροσέρχ., πΊεν πας αβθᾶ 
φηι απ θρεἰταοῦ αῬαῦ,, ΔΡΡΕΑΙΒ {ο 
οοπταύ {6 168 οἱ “αἰθεπίίοἩ {ο, 6. 0. 
προσελθεῖν τοῖς νόμοι», Τἱοᾶ, Βία, 1. 06, 
προσ. τῇ φιλοσοφίᾳ, Ἐ]οβῖτ, Ἠρ. δοσγ. 

τι, 16, απᾶ {πθπορ οἱ 'θββεπί {ο, θᾱ- 
ἸἈθοῖοπ ἐο” (6οἵπρ. Αοἴβ κ. 28, απᾶ ἴπθ 
Ίθγπι προσήλυτοϊ), 17. Ῥήποῖριο οτ 
ο]εοί, 6.0. προσελθόντες ἀρετῇ, Ρη11ο, 

Μίᾳν. 4ὖγ. 8 16, οι. τ. Ῥ. 449 (8. 

Μαπρ.), απᾶ 1] πιο βΡΡοβϊ(εΙγ, τοῖς 
τῶν ᾿Ιουδαίων δόγµασι προσερχ., 116- 

πβαβ, Ώγαρπι. 36 (5148, Ρ. 27). Βτείβδομ. 

οἵίθς Ἐοοῖπβ, 1. 29, Ὀτπῦ {Ίιετο φόβφ 
Κυρ. 18 οἸεβα]Υ ἴἶιο ἆαί. οἳ πιαππε. 
Β66 ΤιοθΕΠΕΣ, Οὖ6. Ῥ. 4ο5βᾳ., πΊετθ 

βετετα] οἶτει εχσ. 416 αἄάιοθᾶ ἔχοτα 
Ῥ]]]ο. ὑγιαίν. λόγοις] ΄εουπά 

(Δεαἰ]}ι) εωογᾶς;᾿ Βεθ ποῖθςβ οπ οἩ. 
1. το, τοῖς τοῦ Κυρ. κ.τ.λ.] 
ἐέ]ιοεο οἱ οι” ιογᾶ εεεις Οιγίεί,” {.ο. 

τιαϊοἩ θπιαηβ{θ ἔχοτα οαχ Τιοτᾷ,----οἶ ποτ 

ἄϊτθοβ]σ, ος {τοιρ] Ἠϊβ Αροβί]εβ απά 

{εβοΏθίς: πού ἴθ σεη. οὐ]εοξῖ, "8ετ- 

1οπθ5 απΙ δαπέ ἄθ ΟΠτ]δίο,’ Εδί., δα 

ἴπθ επ. ογἰρἰπίε; οοπιρ, Ἠατίαπρ, 

σασι8, ϱ. 23, θπᾶ πούθβοπ 1 Τ]688. 1. 6. 

καὶ τῇ κατ εὐσέβ. δικασκ.] ΄απᾶ ἰο 
ἐ]ιε ἀοσἰγίπε τυ]ιζο]ιζδ αεοοτά(πᾳ {ο (οί - 

πι6βε; ᾿ο]ααςοοππα]α1γε]γ οσρ]αΠΒΟΣΥ 

οἳ {9 {οτοροῖπρ; «τετρ, ΟΠτ]ς τοτο 

βαπ{ ἀοοὐτίπα ο Ῥἰοίαίθτα Γ40ἱ6ΠΒ.᾽ 

τοῦ, ΤΠθ οχρτθβείοΏ ἡ κατ εὐσέβ. 
16 ποῖ, «ᾳπςρ πα Ῥρἰθίαΐίοπα ἀποῖξ,' ῶ6ο, 

ΜδΠεσ,--Β, παεαπῖηᾳ Ἠοπετεγ πλΏ]ο]ι 

νη{Ώ 8ΟΠ18 πιοᾶΙΠοβΏ1οΏ8 14Α7 Ὀθ ρταπῃ- 

χαββίοβ]]γ ἀείεπᾶςᾶ (οοπαρ. ο Τ1πη, 1. 1, 
Τί{, 1, τ, 8πᾶ 5θο ήπιας, ἄγ. Β.Υ. κατά, 

8 49 ἆ. ο, Ῥ. 358, Βοαί Ἡ. Ῥ8]πι, Πες. 
1δ. τα, ᾱν Το]. 1. Ῥ. 1508),--Όαί 86- 
οοτᾶΐπρ {ο ιο πβιθ] πιεβηίπῃ οἱ ἴηο 
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εὐσέβειαν διδασκαλίᾳ, τετύφωται, μηδὲν ἐπιστάμενος, 4 

ἀλλὰ νοσῶν περὶ ζητήσεις καὶ λογομαχίας, ἐξ ὧν γίνεται 

φθόνος, ἔρει, βλασφῃμίαι, ὑπόνοιαι πονηραί, διαπαρα- 5 ᾿ 

Ῥτερ., "419 Ῥϊείαῖ οοπβεπύαπθε θ5{,) 
Ἠαί,; ἴἩθτο πετθ (6ο ἀπι](βΐο {ιο Ί9η- 
Επαρο οἳ ΟἨ17Α. ον Τή8. 1, Ἡ) ἄῑπογεωῇ 

1ᾳπᾶβ οἳ διδασκαλία; ἐς πας βρθοἰα]]7 
ἡ κατ) εὐσέβ. διδασκαλία. Έοχ ἴλθ 

χηρβηῖηρ οἳ εὐσέβ., 58896 ποίθβ οἩ ο]. 
14, 3. 

4. τετύφωται] Μοῦ βἰπαρίσ ΄β9ΡεΙ- 
Ῥα8 ος, Υαἱρ., ποτ 66η ἠπβαίυ θβῦ, 
ΟἸ8τοπα., Ῥαΐ «ο ἶς δεεϊοιιάεᾶ, δεεοεσᾶ, 

τί] ργίάε, 56θ ποῖεΒ ΟΠ οἶι. 11. 6. Το 

Βροἀοβίς Ῥερίτς πη(Ἡ {μα Υοιβο: 67εἩ 
16 ἀφίστασο κ.τ.λ. (Έεο., ΥΣ. 6) ποτθ 
βεπαἰπεΙ,γπου]ᾶ Ρο ἠπιροβεῖρ]είο πἀορί 
ΆἩγ οἴλοι ]οᾳῖοαὶ οοπβίταςοΏΠοἩ. 

μηδὲν ἐπιστάμενος] “εἰ Ἱποιυΐπρ πο- 
ἐλίπῃ;᾽ 896 ποίθι οἩ οἩ. 1. 7. 1 1ΐ 

Ἠαᾶ Ῥθεει οὐδὲν ἐπιστ., 16 που]ᾶ Ώανο 

Έθεη α δοπαθυ/]ιθύ π1οτθ οπαρἹα/{ίο β{αΐθ- 

τηθη{ οἱ αη αὉβο]αίε {6ΠΟΙΔΠΟΘ οἩ {1θ 

Ῥατό οἳ {πρ ἑτεροδιδάσκ.: 16 πιαδί ο 

βἶναγς οΏεοτγθαά Ἠοπεγοι {ῑαί {ΠΒ 
Ιαξΐδαι ἵ5 Α, 1656 πςαα] οοπβγαοίίοτ 1η 
4Ἠ8 Ν.Τ., 680 ἄΤθεἨ, ἄγ. Ρ. 122. 116 

οοπηθχ{οχιοί μὴ θπᾶ οὐ ψ( ρατΙοἴρ]θβ, 
8 Ῥοτ/ήοη. οἱ ϱτ8τηπτασ τοατήτίηρ 8ΟΠ18 

οοπηβ]άρταίίοη, Ἰβ]1Ώογ1οιιε]γ Π]αρταιοᾶ 

ο ἄαγ]ες, Ραγὶ. Νερ. Ῥ. 274---203. 

νοσῶν περὶ ζητ.] ' ἆοὐίπφ, αἰῑίπρ (οΡρ. 
Το ὑγιαίν. λόγοι), αὐοιὲ φιθείίοης ,᾿ περὶ 
τηβτ]κς {119 ομ]θοῦ γουπᾶ αὐοιμέ πο 

119 αοἴίοτ οἳ {19 τοχῦ 18 ἐπκίπρ Ῥ]8οθ; 

6ΟΠ1Ρ. ποίθΒ οἩ 6Ἡ, 1. 10. Τη {πο πδθ 
οἳ περὶ υαζἩ α ροη., {1ο ἀειίταίῖγο 
ΣΠΘΑΠΙΠβΡ, “88 οοποργηΒ,’ “8 τερασᾶβ,᾽ 

Ετδβ/{1σ ρτεᾶοπα/πα/ο: πο ρείπιβαγ 1άθα 
Ίοπεγοι 1] τοπιαίηβ: περὶ πα 8 

Εοπ. 86τνθΒ ἴο πιατῖς αΏ ομ]θοῦ 88 {πο 
οοπ{σθ] Ροϊπ, 88 16 πετο, οἳ ἐπ αοᾖίτΙνγ 
(ε.6. 1 Οοτ. ΧΙ. 1, ἴἩρ πνευµ. δώρα 
{οτπιθά «8 ἵδ πθτθ ἐἶιθ ορπίτο οἵ {ῑιθ 
ἄγνοια), 1πθ {ατέλος 13968, οἳ ΑΠΥ αοἴζοη, 
ος πιοίίοπ χουπᾶ 1 19 βαρρ]θᾶ Ὦ7 περὶ 

ψὮ {πρ αοοαβ.; οοπιρ. Ἰπαι, ἄγ. 
6 47. ϱ, Ῥ. 3234, Ὀοπα]ᾶρ. Εγ. ὃ 82. 

Όπ ζητήσεις, 566 ηοίθΒ οἨ ΟἩ, ἀ. ϕ. 
λογομαχίας] “ ἄεδαίεν αδοιξ τωογά8,) 
ενοτδαὶ ερπἰτουεγείες;) ἅπ. λεγόμ.; ἵπ 

1υαδΐπι, νονγρἰνεΠἰα(Ιοηςβ,᾽ Ῥ]α11. ΑΜίπ. 

1. 2. 41! λόγον προσάντη, ἄτθρ. Ναπ. 

6αππα τΒ, ο]. Τ. Ῥ. 20ο: /!οοηίεη- 

Ώοβις ἀἱδριίαθίοπες ἄθ τετοίς πιαρῖς 
απατη ἄθ τεριβ,᾽ Οα]ν. Τῆοθςο 1ᾶ]ε απᾶ 

Ῥαττθι. οοχι[γοτθγβίθβ ἄθρεπογαίο {πίο 

8οίαα] αχ] απᾶ οοηίθπ{]οη, απᾶ ρἱτθ 

χὶο {ο Ραᾶ [6ε]ίηρα απᾶ Ῥἱ6ΐος εσρ{θβ- 
βίοης οἳ ἔπεπι: ὑπὸ δοξοσοφίας ἐπῃρ- 
µένοι ἐρίζοντες τελοῦσι, Οἶεπι. Α]εσ. 

δίγοπι, στ. Ῥ. 759 (αξρᾶ Ὦσ Ἠπίμ.). 
ΤΠοετθαᾶϊηρ{ς εχύτειηε]γ ἀοαρα μα]. Ίο 

ΕΜΠ] τοίαῖη ἔἶιο Ρ]1σλ1 ἔρεις (α8 ἵπ ϱᾱ, 2); 
Ῥαἳ 16 πιαςῦ ο ορβοιτεᾶ {ἐ]λαῦ ἐπθ αᾱ- 

ἀπίοη οἳ δὲ ἴο ἴῑπθ ογἰάρηοθ ἵπ {8τοις 
οἳ {19 βἰπρα]αστοπάθυς 16 ῬτοραΡ]ο ἐῑναί 
{19 τθαᾶῖαᾳ οἳ εᾱ. 1 (ἔρις) Πα8Υ ο ἴπθ 
παοβί οοττθοῦ. ΤΠ ΜΠ1βν 88 ἶη βοπιθ {6η 

οἴλαι Ρ8858Ρ68Β, πε ρ81156 {111 {119 ρθοι.- 

Ματίὰθς οἑ δὲ 816 ΠΙΟΥΘ {4117 Αβοοτἠα]πεᾶ, 

158 αα{λοτΙόγ {π βοπ1θ ροσζίοπβ οἳ {πο 

Ν.Τ. Ῥεΐηρ ο1εατ]γ ποῦ βο ρτεαί 88 19 18 

4η οἱματβ, βλασφημίαι] ΄ ουῖῖ 
αρεα]πρε, "γαίπφε,--ποῦ αραϊπβῦ 

οᾶ (Τηεοᾶ.), Ὀαΐ, α5 {πο οοπ{θχ{ οἶθα-. 

1ψ ἱπαρ]Ηθβ, αρβ1πβί οηΏθ αποϊΏες: οοπ1Ρρ. 

ἨΡΗ. 1ν. 41 θπᾶ ποίθθ. Οπ ἴπο ἀθτ- 
τβΙοη Οἱ βλασφημέω, 6θθ ηΟῦΘΒ οµ ΟἩ. 

ἂν τὰ. ὑπόνοιαι πον. ἶ6 ϱἰπι]- 
1ατ]γ τοϊοιχοᾶ ο ἄοᾶ Ὦγ ΟἨ178. απᾶ 

ΤΠθορΗ.; Ῥαΐ ἴῑϊθ οοπ{εσί Ώθτθ αρα] 

βΘΕΠ1Β οθασ]σ {ο Ππα]ό {Πο ποτά {ο ΄οτῖ] 
απᾶ ταβ]ογοὶθπύ βαγπῄεῖπρε αραἰπςί 
ἴ1οβο πιο βἀορῦ οἶμαι γίθύΒ. "Ὑπόν., 
Β. ἅπ. λεγόμ. ἵπ ἴπθ Ν.Τ., οοοαβ ποῦ 

απέτθαπεπ{!γ {πι οἰαβκίομ] ἄτεοῖς ]οϊποᾶ 

ση ορἰ(μοίβ οἳ ἵπ 8 οοπ{οκὺ πΏίοὰ 
6οΏΥεΓ απ πη{βγουταὈ]ε πιθαπ/ηᾳ, 6. {.. 
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τριβαὶ διεφθαρµένων ἀνθρώπων τὸν νοῦν καὶ ἀπεστερη- 

ῬοεπιοβίἩ, Οἶ/πιρίοᾶ. 1178, ὑπόνοιαι 
πλασταὶ... καὶ προφάσεις ἄδικοι; ΒΟΙ36- 
επαρε 6Υαῦ 81οηθ, 6. 0. Ῥο]γὸ. Ηἱεξ. . 
16. 1, ἐν ὑπονοίᾳ ἦσαν χαἰροντες, Εη11ο, 

1.ερ. αἆ Οαΐηπι, δ 6, Το]. τα. Ῥ. 661 (θᾱ, 
ΜΑΠρ.), ἐξιώμενος τὰς ὑπονοίας τοῦ 
Πιβερίου. 

6. διαπαρατριβαί] “Ιαεῖπρ . σοπ- 
οΠὶσίς,” 'οὐθέίπαίο οοπἑεείς ; «οοπβ1οίᾶ- 

ρ [ 

φοπςρ,᾽ γα]ρ., Οατοτα., 8ΥΥ. Ίου. 

[οοπ{σ1ο,---566 Μοἶιαο]. {η 0ᾳΡ0. Τεα. 

Β..]. Τη9 ρχερ. διὰ η85 Ώθτο 158 α5β] 

απᾶ ΡΙΙΠΙΑΙΥ {9106 οἱ «Ποχοπρ]Πςββ,” 

ἑοοπιρ]εύεπεξβ, Ιπ{θηβί{γίπρ λβπΙΘΑΗ- 

ἵπᾳ οἳ ἐπ Ρίπαχγ οοπαροαπᾶ παρατρι- 

βαί, Βοΐ]. ἁἀμοιβαῖαι καὶ ἁμιλλητικαὶ 

παρατρ., Όοτα” ; οοπηΡρ. Ίπου, αγ. 8 
16, 4, Ῥ. 02. ὉΤΗϊ5 Ἰβΐέοι ποτᾶ (πα- 
ρατρ.), 88 155 ἀετ]γαβίοη βαρρθβίς, ΡΥο- 

ροχ]γ εἱρηίθθε ’ σο]]βίοπβ,’ {ΠΏρπορ ἄθτί- 
γα ϊνδΙψ, Ποβιϊ] 0165,’ οπταίζ1θΒ,᾿ οοΙΙΡ. 
ῬοἱγΡ. Πε. τα. 96. 6, ὑποψίαι πρὸς 
ἀλλήλους καὶ παρατριβαί, 1Υ. 31. ὅν 
παρατριβὰς καὶ φιλοτιμίας; αάᾶ κχι. 

13. ὄ, ΧΣΙΠ1. 1Ο. 4, 8ἱ. Τπετθ 15 ει 

Ίο α]]ηβίοη {ο τποζα] οοπἱαρίοπ (οοταΡ. 

ΟΝ17.), Ὀπ{ {ο {16 σο]είοπ οἳ ἄῑερα- 

ἐπηῖβ ΊΥΏΟΒΘ Ἠ6Γθ λογομαχίαι Ὠβᾶ ]οᾶ 
Βὐ Ἰαςῦ {ο 'ἔχασθρ ἱπ]πιοίίαβ,᾽ Το 
χοϊαϊη παραδιατριβαἰ (ΈΏεο., 'Ῥτοβ/]6β8 
ἀἱεριίκ[ῖοπς Ἰ}, 58 18 β] ἄοπο Ὦτ 
Έ]οοπιξ., {ο]]θνήπρ Τζπβητι, Υπο. 

1, Ῥ. 233, 8 ΟΟΠἴτ8ΙΥ ὕο ΕΥΕΙΥ ΡΗΗ- 
οἳρ]θ οἱ βοιπᾶ οτ]οίβτα: {ος (1) πα- 
ραδιατρ. 18 {οαπᾶ οπ]γ ἵπ Αι ἔαπ οπχεῖτθ 
ηΦ8. απᾶ ΤΗΘΟΡΗ., πΠΙ]θ διαπαρ. 18 
{οππᾶ ἵπ ΑΡΕ(ΙΙ; ϱτθηί ταβ]οτίέγ οἳ 
1ηβΒ.; ΟΊεπι., ἘῬαβ., ΟἨ1γΕ. (αγίεεῦ., 
Φο]ιοῖσ, Ἰασληι., Τἱ5οῦ.); (α) 1 18 116ΗΙΥ 

Ῥτοῦαβ]θ {1βί {1ο τεβᾶίηρ παραδιαρτ. 
Ψ8Β 8 ο0ΥΤΕΟΙίΟΠ, 88 οοπιρουηᾶς οἱ δια- 

παρα 379 Τ8Σ6/ Επᾶ (3) παραδιατρ. 18 
ἄπ ἔαοῦ οχργθββθᾷ 1η λογομαχ. βπᾶ Εἰι- 
Ῥογβποτβ, Ψ1Η19 {6 τθβζΙηρ οἳ ἴιθ 
τασχί 18 ρ6τ/{θοῦ] πβ ατα] βηᾶ οοπβἰβθηῦ, 

Τηετο ατθ 8 {6η βἰπή]αχ οοπαροππᾶθ, 
6.0. διαπαρατηροῦµαι, 2 Βαπη. ΠΠ. 99, 

διαπαράγω, 1θρ. Νββ. Ὑο]. π. Ρ. 

177, διαπαρασύρω, ΒΟΠΟ]. ΠἨποίαπ. Το]. 

πα, Ῥ. 796 (Ἠετηῖ.). διεφθαρμ.... 
τὸν νοῦν] “οογγιρίεᾶ ἴπ ἐ]είγ πιεπᾶ.” 

ΤἨετο 15 ΠΟΙΘΑΒΟΠ ὙἩαἴθτεχ {0σ ἴταηβ- 

Ἰαήΐτπρ νοῦς «Ιπίο]]θοῦ,” 5 Ῥεϊ]ο ἐπ Ἴοο., 

ΏΟΣ αΠγ βοπἰρίατα] οτἰᾶεηοο {οτ πο ἀϊβ- 

Μποβίοη Ἡθ ἄτανε Ῥοίήθθη ἴπο νοῦς ϱ8 
εἴλο πορθίΐο (9) ἔβοπ]18γ, ἐ1θ ππᾶ εχαἰατιᾶ- 
Ἰηρ,᾽ θπᾶ ἴἨο φρὴν 38 ’ἴλθ ΤΘΘΒΟΠ.᾽ 
Νοῦς 18 Ὦετθ, 88 ποῦ απ/τεαιεπ{ἰγ 1η 

ἴπθ Ν.Τ. (σοπ1ρ. Ώοπῃ, {. 28, ΕΡΗ. 1ν. 

τη, Τ0. Ἡ, τό, 8].), ποῦ πιθτε]γ ἴ1θ 
ἐππθπβ αρθοπ]α τα,’ Ῥαῦ πε το Π]έπιῃ 98 
Ψ6]] α5 ο ἑλίπ]ῖπᾳ ρατῖ ἵπ τη, ἴμθ 
ἨάΠΙΕΗ πνεῦμα 5 9η ΟΚ 158 ΕρθοῦΒ, ποῦ 

βπαρ]σᾳααίθητς οορ]ἑαῦ οἱ Ιπύε]Πρὶς ) 
(01868, Ογιβο. Ῥ. 156), Ὀτή αἱδο / ᾳυδ- 

ἴδαις νυ]01) φρὴν (φρένες) οἩ {πο οἴλες 
Ἠαπᾶ οΏ]γ οοσττβ ὑπ]ος, ἵπ τ Οοχ, χὶτ. 

2ο. ΤΟ 8 ἀείαῖ]εᾶ αοοοταπΐ οἱ νοῦς, 866 

Ῥεοῖς, δεεῖοπ]ε]ιγει ἹἩ. 18, Ῥ. 49 8ᾷ., Ὦθ- 

Μέσβοµι, Β{δ1. Ῥεγο]ι. τν. 5, Ῥ. 129 8ᾳ., 
Ἀπᾶ οοἵάΡ. 4ἱ5ο ΟΙΕπα"ςβθ., Οριβο. Ρ. 

156, Ψλοβθ ἀθεβπίδοπβ 81ο Ώοποτες 

Σ8ΊΠΏΘΥ {οο Π8ΥΤΟΥΓ. Τ]1ι6 βοοἩβ., 

15 πθθὰἆ ΒοβχοθΙ7 Ὦ6 τοπιασ]κεᾶ, 5 απ 
Άοοις. «ο ὅ1πε τειπούεσ ος]θοῦ,᾿ απιά βρ6- 

οἶβαὮ ἐλαῖ ρατί οἳ ἴχπο βαρ]θοῦ {π ΟΙ ΟΠ. 
ψΏίοᾶ ἴθ βοδοα οἳ πο τετὈ ἔδ]κος 
Ῥ]αος, Ἰλπευ, «γ. 8 33. δι Ῥ. 204, 

Βολειιου]. 5Η Πὲ. ΙΧ. 4, Ῥ. 69. 16 οχῖ- 

αἶτπ οἳ ἐλῖα οοπςύταο[ίοἩ 18 Ῥτοβα)Ώ]σ νο 
νο ]οο]κοά {ον ἵπ γθυῦς πΜ] θο βοοιι- 
ββ{1νθβ, π]οἩι πἨθχι οἸλαηρθᾶ Ιπίο ἴμθ 

Ῥαββἶτο τοίβῖη {πε βοοιις. γοῖ απθ] οτε; 

ἴμαποῬ ἴἩθ Ἰθβσθ Ὀθοσ]αθ εσἰθπᾶθᾶ {ο 

οίποσ τοτρᾶ, οοπιρ. Ετᾶροτ, οργαοΠὶ. 

8 52. 4. 2 8ᾳ., Ἠδτίππρ, Οαδ18, Ρ. 6 

βᾳ. ἀπεστερ. τῆς ἆλ.] 
!ἄεργέυεᾶ ο) ει ὑγιωθ]) ἐπιπαθᾶ]αῇθ οΟΙ- 

βεᾳπεποθ οἳ {πθ οχθροίηᾳ: {ου ποτε 
ηοῦ ΟΠΙΥ ἐστερημ. τῆς ἁλ. (στερέω 
Ἡοπαύθς ἆοθΒ ποῦ οσους ἶπ Ν.Τ.), Όαῦ 
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ῥ - 4 ῤ 

µένων τῆς ἀληθείας, νομιζόντων πορισμὸν εἶναι τὴν εὖσέ- 
β τἩ δὲ Ν , ε . , 8 Νε 

ειαν. ᾿Ἠϊστιν δὲ πορισμὸς μέγας ἡ εὐσέβεια μετὰ αὗταρ- 6 
, Ώ ΔΝ - 

κείας. οὐδὲν γὰρ εἰσηνέγκαμεν εἰς τὸν κόσμον, δῆλον ὅτι 7 
5”) 3 - , 

οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι δυνάµεθα" ἔχοντες δὲ διατροφὰς καὶ 8 

ἀπεστερημ.; πο ἔτα1ι γ/ας ἑα]κεη πα γ 

{γοτη ἔΏθπι; ΟΟΠΏΡ. ο. Ἱ. το, ΤΙ{. 1. 14, 

φετο 196 Βχεί τε]οοξίοπ 18 βἰα[θᾷ {ο Ῥθ 
ἴπθ βοὺ οἳ {πο ππΊςΡΡΣ πιθη {Ῥρπι- 
βε]νθς. πορισμὸν κ.τ.λ.] 
ἑελαῖ ϱοά]ίπεθο ἱδ α 8οµοε οἱ σαΐτ; 

οἸθαχ]5 ποῦ, 5 ἐλθ αγᾖ]ο]θ ΡΥοΥθΒ (7ε1Μ, 
6. 8 46ο. 1), «ἰπδί ρ8ῖη 18 ροᾶ].,) ΑΒ 
Βστ. απᾶ ΑπὶἩ. ἩἹορισμός, Ἀθτθ απᾶ 

Το6Σ.6,8ΡΡΘΑΣΑ ο Ὦθ ποῦ βο σας Ἡ ραπ) 
1 ἴπο αὐὈξίταοῦ, 88 “8 6οµγσ6 οἳ πιθαπθ 

οἱ ραῖτπ) (8 ραϊηξα] ἰωφᾶς, 0οπγΏ.)} 
οοπωρ. Ῥ]αίβτοἩ, ϱαἱο ἸἨα[ον, 8 25, 

δυσὶ κεχρῆσθαι µόνοις πορισμοῖε γεωργίᾳ 

καὶ φειδοῖ; απιᾶ οἩ λε ογπιϊπα{ΙοἩ -μος, 
Ῥοπα]άβ. Οταῖ. δ 253, Ἰοῦθοῖς, ΡΗτηπ. 
Ῥ. ὅττ. Ἴπθ βεππηεπύ οἳ ἴ1θ τθχ5θ 

18 οκρτθββθᾷ Ίηοτθ {1117 ἵπ Τ15. 1. 11, 

διδάσκοντες ἃ μὴ δεῖ αἰσχροῦ κέρδους 
χάριν. Τ19 Ἐεο. Ἰη5ετῦς ἀφίστασο ἀπὸ 
τῶν τοιούτων ψηἴπ ΚΤ;, ΒΥτ. (Ρο{), α1., 

Ῥαΐ {πο απ{λοτίθθβ 1ος 1119 οπαἱβεῖοὮ, 

ΑΡΙΕαΝ; Ταΐρ., Οἰβτοπι., οΐμ., 

ΟοΡῦ., αἰ., τεσγ ἀἱβΙΙποίΙγ ρτεροπᾶεγα!{θ. 
6. πορισμὸς 88 Ἠ1θἵθ πο ἠπιταθᾶ]αΐθ 

βρϊτίίπα] τοίοτεποθ (ΜΑ{Ἠ.) {ο Γωύυγὸ 
Ἀπᾶ ποαυεπῖη 68ΐτ (αἰώνιον πορίζει ζωήν, 

Τηρθοᾶ.), Ὀαῦ ροίπῇβ τα/ηατ {ο ἴ]ιθ 80- 
{σα] ραῖη ἐπ ἐς 14ο, θπᾶ 1ο γἰτία] 
τῖοηθς πλ]οῖι ϱοᾶπθβΒ 10]ιεπι αοοοπι- 

ΦΡαπίεᾶ ὃγ αὐτάρκ. (οΟΠΑΡ. ΠΟἵΘΒ οἩ οἩ. 
4, 14, Βπᾶ ον ΕΡὴ. υἱ. 13) απ ζ Ηπρ]σ 
ΒΠΡΡΙΘ5; Κέρδος ἐστὶν ἡ εὐσέβεια ἐὰν 
καὶ ἡμεῖς μὴ πλειόνων ἐφιέμεθα [βῖο], 

ἀλλὰ τῇ αὐταρκείᾳ στοιχῶμεν, ποατη.; 
αἰπαί]ατ]σ ΟἨ1ΥΑ., ΤΠΘοΟΡΗ..: «ἴπο Ἠθαχί, 
πταϊᾶ ουθιγ ουαατᾶ παπῇ, ἵ8 πε οΏ]Σ 
αιῖσ τίοἩ, πΊετπ Ἱδ ποῦ οπ]γ παπίβ 
ποὐβίηρ πἨἰοἩ 16 Ώας ποῦ, Ὁπέ Ίνα ἑα 
πλ]ο] Υ81868 1 8ὔοτο π]μαέ 16 Ἠας ποῦ,) 

ΤΜΘΡΙΠΡΘΥ, Ῥαβ8Ώ Β1Ι9ΊΙΟΒ (560 ΘΣΣ. 
1η Βμ1ο8τ, Τῇ6ε. Το. 1. Ῥ. 575) Ἀδγε 

ΒΙπη]αχ]γ ΑΡροεα οἳ αὐτάρκ. Ῥεΐπς 
βαῖα; ἴπθ Αροβίϊο αβεοοϊἰαίθβ αὐτάρκ. 
ψὶ(Ἡ εὐσέβ., απᾶ ρἱτεβ 11ο πιογθ οἰλῖσα] 
ἐχαϊἩ α Ἡϊρλευ τορίοις ΕἱρπίβοβποῬ. 

αὐταρκείας] ' οοπἑεπἰσᾶπεθδ,᾽ ποῦ ! οΟπι- 
Ῥοδΐθησσ, Ἡαπατα.ς ι/Ποέεπίία θδῖ απ]- 

1ΩΠ8Β οιαᾶ βοτῖθ οοπίεηίτἁς, υἱ αἱίεηα, 

ποια αρρείιῦ πθο απἰᾶαπαπα θχίτα, 5 

απβχαῖ,) ζαβ η. ἴπ Ἴοο.: οΟΙΗΡ81Θ ἐῑθ 

Ῥ6τἩα)β ϱΗρ 17 πιοσθ εχαοί ἀθβηἰδίοιι 
οἳ ΟΊεπι. Α]εχ. Ράᾶ. τ. 14, Το]. 1. 

Ῥ. 247 (Ροΐ{εχ), αὐτάρκ. ἕξις ἐστὶν ἁρκου- 
µένη οἷς δεῖ [866 Ἐιπτβ], καὶ δι) αὐτῆς 
ποριστικἡ τῶν πρὸς τὸν µακάριον συντε- 

λούντων βίον. ΤΏθΘ ΒΗ9506. οοσπχς Αρβίτ 

1η 2 ΟοΥ. 1Σ. 8, Ὀπή οὈ]θοβῖνε!γ, βο]]. 

εραββοἴθπογ,'---ᾱ πηθαηήης πΕίοη οὗ- 

τὶοιβ]γ που]ᾶ ποῦ ο βαἴίαρ]θ ἵπ {θ 

Ῥτεβεηί 0996: αὐτάρκης οσσατβ ΡΗΙ1, 

1. 11. 

7. οὐδὲν γάρ] Οοπβσππαίοη οἳ {πθ 
Ῥθοθᾶῖπρ σἸα1ςθ, εβρθοία1!7 οἱ {19 ]αεί 

ψιογᾶς ἰπ 16, μετὰ αὐταρκεία.. Α8 Ἡθ 
ῬχουρΏί ποϊμῖπᾳ {πΐο 11ο ποσ]ᾶ, απᾶ 

85 ἐπιαῦ γουΥ {βοῦ τοπᾶθτβ ἐ]ιο 1Η{6ΓΘΊΟΘ 

1ΟΥΘ ἔπαπι ρτοβαδ]ε ἐ1αῇ νγε ϱΏΘ]] οΘΥΥΥ 
ποϊλάπρ ού (οοπαρ. 598 Ἱ. 21), οἳς 1θ8] 

βοπτοθ οἳ ρα πιπδῦ Ὀθ βοχηεἰαίπρ Ίπ- 

ἄοροπᾶεπί οἳ π]ιαῦ ἶβ πιεχε]γ αάδΙ[ι- 
Ώοιβ, ὥστε τἰ δεῖ ἡμῖν τῶν περιττῶν 

εἰ μηδὲν µέλλομεν ἐκεῖ συνεπάγεσθαι; 

ΤΠΘορΠ.: πθ εηθογθᾶ ἴπθ ποχ]ᾶ η] 
ποὐΠίπᾳ, 1γθ βα1] 16α5ο {πο ποτ]ᾶ πο] 
ποὐηῖηρ, πἩγ ελοι]ά υγ ἴἨπθη ϱΥΛΕΡ 

β1ΐθΥ ἴΤΘΑΞΙΣΘΒ 8ο θβΕ8Π/{ΙΒΙΙΥ οατίἩ]γ 
Απᾶ Ἱταπβίβουψ οὐδὲ ἐξενεγκεῖν 
κ.τ.λ. έτοε αἴεο οαπποῖ ἑαλο απγ ἐ]άπῃ 
ομέ;’ ἴπθςθ ποτᾶς ατθ οΊεβΣΙ7 οπιρἰα/ίο, 

Απᾶ οοπύαίτ ο Ῥχϊποίρα] ἐλοιρΏί: 
ερπουΏ6 παίατε, χεᾶθιηίθτα βἰουί 11- 

ἐχαηΐθπι, Βθπθο, Βγίθί τοο. 1 18 
ἐμῖς Ἱπατ]ηΐσ {ο δικο απγ(]πρ ΑΠΑΥ 
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ϱ σκεπάσµατα, τούτοις ἀρκεσθησόμεθα. Οἱ δὲ βουλόμενοι 
- ο λ . / ν. 

πλουτεῖν ἐμπίπτουσιν εἷς πειρασµον και παγίδα και επι” 

πη]οα Εανπῖσιθι ἐς ταοβί ῬγαοίορΙ 
Ατραπιθηῦ {οσ {πο ὑταῖἩ οἱ 6] 8586Υ- 

Ποπ. 1 πιο οου]ᾶ ὑα]κο απγἰλίπρ οπύ 

4Ἠοτθ ποπ]ᾶ Ὦο απ θπᾶ {ο αὐτάρκεια} 
οἳσ ργεβεπί απᾶ {πίατο Ιοΐς ποι]ά Ὦα 

{ε]ό Το Ὦε ἴοο ο]οβε]γ ἀερεπᾶσπέ οη 646 
οἶλες Τοχ τπ5 {ο βοᾳθβοῬ ρα επί] ἴτ 
ΑΏΥ αβαῖρηεᾶ βἰκία; Ῥἱθῦγ αυζέ]ι οοπἑεπὶ- 
απεπέ που]ά ἴἨεη Ῥχοτθ πο ᾳτεΒί πο- 

ρισμός. 

Β. ἔχοντες δέ] “διὲ {/ 10ο Ίιαυε; 
οοπάδίοπς] ΠΠΘΠΙΡΘΣ (οοπ1ρ. Ῥοπα]ᾶς, 
αγ. δ 595), Ἱπἰχοᾶποῖηρ α ρατΏα] οοἩ- 

ἱχαεί {ο γ]ιαή ρτεοεᾶες: ἴχο δὲ {9 ἴητιβ 

πού 10Σ οὖν, 95τ.,---ᾱ Ῥ8τῆοιο πλ]οῖι 

φου]ᾶ στο α ἄῑῆοτοιῦ ἔπχη {ο {πθ 

ἰαέοπιοπί,---Β111 1658 εαπάτα]εωί {ο 
καί, ΑαζἩ., Ὀαῦ ρο]Ώ{β 6ο α βαρρτεεςεᾶ 

{ποιρΏῦ βαρρεςθᾶ Ὦγ οὐδὲ ἐξενεγκεῖν 
κ.τ.λ. δοπιεἑλϊπᾳ ελα Ποις στο ταβί 

οεγίαἰηΙγ Ίαγο πηῖ]ς πο 81θ ὑπ ἰπ]β 

ψοχ]ᾶ, δωὲ {, ἃο, Το ορροβί τε 
Ίοχοθ οἱ ο Ῥασ[]ο]θ 16 έπας Ῥτορετ]γ 

Ῥτορεγνοᾶ: ΄αΠᾳπ]ᾶ {π πιθηῖο Ἠαρεῦ αᾶ 
αποᾶ τοβροίθηβ ορροβΙ6ίοπαπι {π[οχῦ,) 

ΕΙοΐΣ, Ῥευαν. Ὑο]. τι. Ῥ. 266, ΟΟΠ1Ρ. 

ΏοῦΘΒ οπι ἄαἲ. Πῖ. χτ. 

διατροφἁς καὶ σκ.] “οοᾷ απιἀ οἷοί]ν- 
ἐπρ;) Ῥοῦα ποτᾶςβ ἁπ. λεγόμ. ἵπ ἴλθ 

Ν.Τ. Τ19 Ῥτορ. {π ἴἨο {ογππετ θα)5ῦ, 
Ῥ6ΤΊΒΡΕ ΤΙΣ Η]πέ αἲ  {αίτ]γ βαθλοἳθηῦ 

απᾶ ρειπιαπεηύ 5ΗΡΡΙΥ, οοπιρ. Χεῃ. 
δΜεπι. ττ. 7. 6, τήν τε οἰκίαν πᾶσαν δια- 
τρέφει καὶ ἕῇ δαψιλῶ.. 316 Ἰαΐΐετ 
βαρίαπ νο ῬτοβαδΙΥ οπΙγ τείετβ 1ο 

εο]ουμῖωρ,’ Οἰ8τοτα., ΑΣΠ1., Ὠοῦ 6ο 5Ώε]- 

{6χ, ἀοὔἩ. (9), Ῥοΐ]θ, οἳ {ο Ῥούπ, 8 

γι]ρ.(ϱ) “ααϊρθαβ ἵθραπνατ, ο Ὑ.; 

{ο ϱθθ Ατὶβἰοῦ. ῬοῦὲΜ. ΥΠ. 17, σκέπασµα 
μικρὸν ἀμπισχεῖν (ΥΓαἵϱῦ.), αηᾶ οΟΏΡΒΥΟ 

119 Ῥ8ΒΡΕΡΟ οἶθᾶ Ὦγ ἨΓο]ξ οαΐ οἳ Βοχύ. 
Ἐπαιρίτ, ΙΞ. α, τροφῆρ καὶ σκεπασµάτων 

καὶ τῆς ἄλλης τοῦ σώματος ἐπιμελείας, 

τ'θτο 1{ Εἰπα(]ατ]γ ἄοθβ ηοῦ 8θ6ΤΗ πθοθΒ- 
ΒΑΣΥ (11 Ἐαὐχίοίπβ) {ο οχἰθπᾶ {1ο τ- 

{6Υ6ΠΟΘ:ΒΟ8]8ο ΟἨΣ7Β., α1 1119 (ς, 6χΡρο- 
ρ 3 ι 

ΒΙίΟΣΒ, αηᾶ ΑΡΡΥ. 8Τ., 88 Ἰδ. οιοξ 

Πιθρυπιεπίατη] οοσιτβ ϱἸδεπετθ, 6.4. 
Αοῖς χὴ, 8, ἴπ ἀεβπ]{θ χεἴοΓΘποθ Το Α 

ΕασηθΠ 6, ἀρκεσθησόμεθα] “106 
ε]λα)ζ ὃε καἰςῇεᾶ :’ έ1ιθ α5ο οὔ 1119 Γαέατθ 

18 ΗρΗ{]Υ ἄοιρμα]. 1ὲ ἆοθε πο βε6πὰ 

οχβοί]σ ἐπιρεταίίυαῖ, ἀοΐἩμ., ΑπίἩ.,--- 

ἔποπρ]ι πῖς τηθβπῖπρ ταῖρΏ{ Τε ἀε[επᾶ- 

ο, ποο Ἠπας, 61. δ 3. δ, Ὦ. 282, ΤΟΣ 

6τ6π εἰλήσαῖ, "πε οπρ]Ώῦ Το Τα, πε πιυξῦ 

59 Ρο, οοπΏΡ. Βεγη]λατᾶσ, δΥπί. Χ. 5, 
Ῥ. 277,--Ὅαί, 88 {πο {οἱ]οπίπρ τοβθ 
Βθ6Π18 {ο βπσροβύ, πιοτο ἀοβπ][ε]γ 

8116, Οπᾶ 8 Βἰδίπρ π]αί νη]] Αο- 

{811 ὂε Γοιυιᾶ νο οοπβΕ{αΐθ αὐτάρκεια; 
εαἰπαα]θμαπα ββτπιατο α]1ᾳπ]α Ἰπγρηᾶ (ή 

ΑΡροβίο]αβ,’ Ἠρίίαβ, νΊο πΙ δι Ἠαπαπη. 

χθίοχς {ο στ, (/ βα(Ποἰοηΐ {ο ας ατθ)), 
ψΏεγο {Πίς γίεῳ {8 πιοτθ τουρΗ]7 εκ- 
Ῥχθββθᾶ: ΒΟ ΑΡΡΥ. ἄτθεπ, (γ. Ρ. 27, 

βπᾶ ο Ί., πο τοίθτβ ἴπθ {αΐττο {ο 

νταῦ πὶρΏῦ «τεαβδοπαΏ]γ Ὀθ εσρθοἰθᾶ.᾽ 

Έος {1 ρταοίῖος] αρρ]οαίοης οἱ ἐπίς 
{θχύ βεθ το ΕΕΙΠΙΟΠΑ Ὦ7 ΒΡ. Ῥαΐτίοις, 

Ί/ογ]ε, Το]. 1χ. Ῥ. 44 5α. (Οχέ, τ8»θ8). 

ο. Οἱ δὲ κ.τ.λ.] Ο1αβς οἳ Ρ6τΕοΏβΒ 
ορροξθᾶ {ο ἴλοβο 18Εύ πιοηᾖοποᾶ, 

ΟπτγΑ. σα Πἱβ πβιια] αοπἰθπθβς οα]18 

ΒΤθηίΙΟΏ ἵο βουλόμενοι; οὐχ ἁπλῶς 

εἶπεν οἱ πλουτοῦντες, ἀλλ) οἱ βουλόµ., 

ἐστὶ Ὑάρτινα καὶ χρήματα ἔχοντα καλῶς 

οἰκονομεῖν καταφρονοῦντα αὐτῶν. 

παγίδα] ΄α 8παγε;᾽ ποῦ ΄5Π8268,᾽ γτ. 
(οοταρ. Β]οοπαξ.), Ὀαΐ «8 6Πατθ,’ Βοῖ]. 
τοῦ διαβόλου, πἨἱοἩ {5 αοἰπδ]]γ αἄᾶεᾶ 
σσ ΡΙΕ6; α]ᾳ., Οἶατοπι., αἰ. 16ο 

15 οἳ ο0Σβο Ἠθγθ Πο ἓν διὰ δυοῖν (Οοταγ): 

πο Ια{ΐ6Υ βπβίαπ νο εοπιθυ/Ίιλέ βρθοί- 

868 απά Ρατ ΗΙου]ατίπθβ{θίοΥπα6Υ. Τηθ 
{0711 ἴ1ο ἰοπιρίαίίοτ αβεαπιθᾶ ας ἐξ 
οἱ Αη οπἰαπρἰίπρ Ῥοπόατ, ἴτοπα ὙπἱοἩ 
16 π8ς ποῦ 6ΔΒΥ Γοχ {πθ οβρ{ἶτο {ο εκ- 

ἡ]οβ{θ Ἠϊπιβο]!; οοπηρ. Μὅ]]ογ ἐπ ἶοο. 



ΥΠ. ο, το. 9ο 

θυμίας πολλὰς ἀνοήτους καὶ βλαβεράς, αἵτινες βυθί ζουσιν 

τοὺς ἀνθρώπους εἷς ὄλεθρον καὶ ἀπώλειαν. ῥίζα γὰρ το 
, - - . ε φ - . 4 / 

παντων των κακων εστιν ἡ Φιλαργυρία, ἢς τινες ορεγόµε- 

ἀνοήτους] «Γοοῖίθμτ) οἱ {1ο ΡΥορος 
χηθαπῖηρ οἱ Ε1ἱ πγοτᾶ απᾶ 159 ἄῑρ[ίπο- 
Βοη. ἔτοτα ἄφρων Απᾶ ἀσύνετος, Βθ8Θ 
ηοίθβ οπ σα]. ΠΠ. π. ἼΤμτθρῬ π1ββ,, 

Ὑπ]β., Οἰατοπῃ., ἀοἵλ., τθμᾶ ἀνονήτους, 

8. ἨΊΟΙΙΥ πΠΠΘΟΘΕΞΑΥΥ οοιγθοβίοπ: ἴμθ 
1αςΐς Ιπτο]γεᾶ εἰεπιεηπίς οἱ π]ιαῦ πας 
/οο]έδ]ι 88 ππε]] 5 Ὅ]ιαί πας Ἱατύξα]. 

ΟἨήγε. οσρ]αίπς ἐπί ὮὉγ απ ΘΠΊΠΙΘΓΑ- 
ποπ οἳ βογοτη] βροοίβο {Ππβί8ΠΟΘΒ. 

αἵτινες] “ιο]νίο]ι ἠπιᾶεεᾶ, «εοεῖπρ ἐ]ει ;) 

εκρ]απαίοσγ οἳ 61ο {ογοροίας ερ] πείς, 

1ΏΟΣΘ θβρεοία]Ιγ οἳ {πα ]α5ἱ: οι ἴπθ 
10109 ΟΙ ὅστις 599 ποῦθΒ οπι άαἴ. ἴν. 24. 

βυθίζουσιν... εἰς] 'Ριπιβο ὑπῖο,” ! το]ιεῖηι 
ἔπ,᾽ οπΙΥ Ίεχθ απᾶ Τζο ν. 7: ἐμ- 

πίπτ...βυθἰζ. ὑχὶσδῖα ργαᾶα!ίο, Ῥεηρ. 
Τη ποτᾶ, 58 ἘγΡ]θ βαρρθβίς, βαρίη- 

η {πβπήξε, οὐ ΙπεΙποίαδί]]ε, 9856 πιθ]Ώ 

πι πρβ Ῥηεροϊρίθες ἁσπίατ ατατῖ,’ Οὔ8. 
ο]. πι, Ρ. 367: ἴλοτθ 16 Ἡοπετει πο 
Ἰᾷθα οἳ ’ῬρτεθοθρΏ ἀατῖ, ποτ 18 1ΐ α 

πιβίαρΠος ἔτοτα 8 ϱΏ1Ρ ! ναί 16 ρ]αηρεᾶ 
ηεαά ]ογεπιοδέ Ἰπῖο ἴπο 5ει,᾽ Β]οοταξ., 
στο οἶζες Ῥο]γΏ. 11. το. 2, πἩθιο ἐβύ- 
θισαν ΠΙΕΑΏΒ, 88 {9 τετὸ αἶπαγς ἆοθς, 

εοπιβθᾶ {ο Εἰπῖς,' υϊζποπέ αΠΥ τοίετ- 

6109 π]Ἡαίθτες ἴο ἀϊγεοδίομ, 

ὄλεθρον καὶ ἀπώλ.] /ἀσοἰγμαίίοπ απιᾷ 
φετάὑίοπ.. ΤΘ ἴοτορ οἳ {16 οοπ- 
Ῥοππᾶ {οσ11 (ἀπὸ πΙβ]ΚΕ /οοπαρ]θ{ίοη, 
οοπ1ρ. ἀπεργάζομαι, α]., Ῥοβί τα. Ῥαΐπι, 

Τιεσ. 8.7. ἀπό, Ε 4), ἂπᾶ ππουθ αὈβίταοῦ 

{θγπαίπαίοι οἳ ἐ1θ Ἰαμίος ποτᾶ, Ῥ6σ- 

Ίαρε αΏοτᾶ α Ἠϊπί ἐ]παύ α οἨτααοιϊοξοτοθ 
16 ἠπζεπᾶθᾶ: ὄλεθρος (οπ 119 ἐθιταῖπα- 
Ὠρη, 5θο Ῥοῦΐ, Εἰ. Εογεοῇ. Ὑο]. π. Ῥ. 

ϱ65) 15 «ἀθβίτιοβου) ἵπ 8 Ρεπεταὶ 
βοπ5θ, π]οί]ιεν οἱ δοᾶψ οχ θοιῖ; ἀπώ- 
λεια Ἰπέθηβίῆθς 16 Ὦ7 Ροϊηδίπρ ταδ]η]σ 

{ο ἴ]ιθ Ἰαΐδετ. "Ὄλεθρος β ππεά ῦ δὲ 
Ῥαι] 8]οπθ, 1 Ο0Σ. Υ. ὅ, όλ. τῇς σαρκός, 
1 ΤΗΘΒΒ. Υ. 3, αἰφγίδισε...ἐφίσταται ὁλ., 

πθτθ 16 ροίη{β πποτθ Το ἐεπιρογαῖ ἆθ- 
Βἰτασίῖοῦ, απᾶ 2 Τ1686. Ἱ. ϱ, Ψιοτο {11 
ορϊ(Πεῦ αἰώνιος 18 ΒΡΕΟΙΒΙΙΥ αἀδεᾶ {ο 
βπρροτύ Τζ αρρΙοθ/Ίοι {ο ᾖπαῖ 'ρετ- 
ἀλλ. 

1ο. ῥία] 'ατοοί,᾿ΟΥ Ρ6:Π8ΡΗ ταἴ]οτ 
ἑέμε χοοῦ,) 6ορί., ἴπθ αΏβαποο οἳ {πρ 
ΑγῆΙοἷο Ῥτοδαδ]γ ποί Ἰεατίπᾳ 16 {ο Ὦο 
ἠπιρηθᾶ Ίπαῦ {ετο ἆτθ οἴπθς γνίοθα 

ΨΏΊο παϊσΏύ Ῥο {ετπαθᾶ «τοοίβ οἱ α]] 

οτί]ς (εᾱ. τ, οοπαρ. ΜΙᾶᾶ]είοι, αγ. 4γί. 
ΣΠ. 4. αν Ὦ. 51 8ᾳ.), Ὀαῦ ΕΙπιρ]γ ἄϊςαρ- 

ρεατίπρ οπίπᾳ {ο {πο τπ]θ οἳ βαὀ]θοέ 

απᾶ Ῥτεᾶιοβίθ οτετχἰᾶἰπρ ἴπα 19η ος 

ἑοοττα]αΜ]οπ’ (ΜΙᾶᾶ]. Αγ, ττ. 3. 6); 
οοπαῥρ. ΤΑἴ8β, ἄε 6. Ἠγαἰοί]. 8 7, 

Ρ. 92, ἐπειδὴ δέ µοι ἡ μητὴρ ἐτελεύτησὲ, 

πάντων τῶν κακῶν ἀποθανοῦσα αἰτία 
μοι γεγένηται, Ὠθπιοβίμ. ἄε Ιερα]ορ. 

8 28, Ῥ. 908, ταυτὴν ἀρχὴν οὔσαν πάν- 

των τῶν κακῶν. Τ1Θ εκαπιρ]θ πγρεᾶ 
55 Αοτᾶ (1 0ος. χα. 3) 18 ποῦ Εἔπ]]γ ἴπ 

Ῥοϊπί, {οτ (1) 1ο βχεἶο]θ ἐς Ιπβοτζεᾶ ἴἵτπ 
ἴ1ο βγεί πιεπαὈ6, απᾶ (2) 1η ἔπο βοοοπᾶ 

ππρηιθοχ πο φοτθγπεᾶ εαλβίβπῆνο ἶ5 

ΑΠΑΣ{ΠΤΟΠΕΒ, απ Ίπι ἐ119 ΟΠ]τᾶ α, Ῥτορος 

ἨβΙ1Θ. ἵπ Π]αβίταίίοι οἳ ἐπθ ϱθηθτα] 

οτπι οἳ {ιο οχρτθββῖοἩ, οοτΏρ. Ρ]0. 

ᾱε 115. Βάμο. 8 7, πηγὴ καὶ ῥίζα καλο- 

καγαθίας τὸ νομίμου τυχεῖν παιδεία». 

ἡ φιλαργυρία] 'ἐλε Ίουε ο) Ίποπει/;’ ἅπ. 
λεγόμ. 1π ἴπο Ν.Τ.; ἴπο αἀ]θοί. οσα 
ἀπφίος, Τ1]κθ χτ]. τᾳ, 2 Τΐπα, 1, 2. Τη9 

Κπᾶτοᾶ Ῥαΐ πιοτο ροποτα] απᾶ αοίϊγο 

ΒίΏ πλεονεξία 16 ἐῑιβί γ]ήοἩ {ς ἆπτε]ό 

Ἄροῦ Ὦγ {πο βαοτθᾶ Ὑτῖίθις. Όπ {πο 
ἀϊἰςποίίοπ Ῥούπθοι {λοςθ πγοτᾶς (ΕΙ 
Ἡοποτει 16 αἰπιοδί βο]{-ετίᾶςηϊ) 5θθ 
ἘτοποἩ, ΦΥπΟΠ. 814, Ὀαῦ οΟπ1ρ. ποῖθβ 

οπ Ερ]ι ἵν. 1ο. ΤΗΘ βοηἠπιεπί 18 
ἀΠαθίταἰοᾶ 97 Βαΐοες, Τ1ε8. Το]. 11. Ρ. 
τφ27. ἦς τινὲς ὀρεγόμ.] 'υλέσ]ι 
80πι6 τοαο]έπς οιέ α[τογὸ Οοπιπιρηία- 
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γοι απεπλανήθησαν απο της πιστεῶὼς και 

πειραν ὀδύναις πολλαῖς. 

11 Σὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε τοῦ Θεοῦ, ταῦτα 

φεῦγε' δίωκε δὲ δικαιοσύνην, εὐσέβειαν, 

πίστιν, ἀγάπην, ὑπομονήν, πραὔπάθειαν' 

6ος Ἠθγο ἀγνο]έ πιο] προ ἐ1θ ΊΠΙΡΥΟ- 
Ῥτίοίγ οἳ Ἠθ Ίπβρο, {8 Ῥοΐπρ αββαγνεᾶ 
λαῦ φιλαργυρία 15 166]ξ Απ ὄρεξις (08 

Ὑ.). ΤΗο ἵππαρο 18 οετίαϊπ]ψ ποὺ Ῥετ- 

Γθοῦ]Σ οοττεοῦ, Όπί Ἡ ἴμθ ραρείυε πβίπτθ 

οἳ φιλαργυρία (566 Τταποῖι, 1.5.) Ὀθ 
χεπιετηρεχεᾶ, ἐιοτίο]α{1οπ οἳ {ο Ίτηβρθ 

ψ] Ῥο Ίθεα {ο], Ὀπᾶες αἩγ οἴτοπτη- 
ΒύβηΟΘβ ὀρεγόμενοι οπηποῦ Ῥθ οοιτθοί]γ 
ἐχαπβ]αίοά / ρἰτίωρ {παπιβε]νοῦ πρ {ο,” 

Ῥτείβομη., α]. Ῥοί] Ἡςστο, ο. ΠΠ, , 

απᾶ Ἠεῦ. χἰ, 16, ἴἩρ οηἶγ ῬβββασθβΒ 
1π ἴπο Ν.Τ, ποτε ον ποτᾶᾷ οσσπσ», 

ὠρέξατο (551. οφ’ «δι 

ἑοοπουρίνΙή,” ' ἀεβιᾶθιατϊς) 18 βἰπαρ]γ 

«ἀθεϊχεᾶ, «οοτεἰεᾶ,᾽ 19εχα]]γ χθβοἈοᾶ 
οτι! {π9 Ἠαπᾶς θαβετ]Σ {ο {β]κθ;᾽ οοπαρ. 

Ῥοηα]άς. Οταϊψ]. 8 «77. Οπ χο ἄρχ]- 
ταξοη (ὁ--ρεγ, ΟΟΠ1Ρ. ΄16βΟ]), 8ε6 
Ῥοπα]άς. {δ., απᾶ Ῥοῦ6, Εύγγπι. Εογβοἶν. 

Το]. τ. Ῥ. 219, οἱ. τα, Ρ. 167. 

ἑαυτοὺς περιέπειραν] ΄Ῥίεγοεᾶ ἔ]ιρπι- 
εἶυεε ἐλτοιρ]ι;᾽ ἅπ. λεγόμ. ἵπ Ν.Τ.; 

οοπηρ. Ῥ]41ο, ἐπ Εἶασο. Ώ 1, οἱ. τα. 

Ῥ. 617 (ο, Μαπρ.), ἀθρόους ἀνηκέστοις 

περιέπειρε Κακοῖς, 8Πᾶ {ιό πΆάπιθτοΙβ 
ΠΒἴΒΏΟΘΒ οἳ α βἰπαϊ]αχ πιείαρ]ιοτίσα] αβθ 

οο]]εοιεᾶ ὮΥ Βπ]σαυ, Β.7. Τ1θ ρτερ. 

περὶ ἆοθΒ ποῦ Ώθτο ἄθβπο {πρ αοίοπι 88 
{α]άπρ Ρίαος τουπᾶ’ ος 'αροαῇ) (΄ππ- 

ἄϊᾳαβαπθ,᾽ Βε7ᾳ), Ὀαῦ οΟΠΥΘΥΒ {πο 1άεα 

οἳ ϱρἰετοίπρ, 'Ροΐπρ ἴπτοιβ],---ᾱ 

πηρα π]ηρ Ὑα]] πιαἰπἰαἰηεᾶ ὮΥ Ώοπβ]ᾶς, 
Οπαίψῖ. ὃ τ78; οοπιρ. Ἰποίαη, ἄαἴ]. 8 
2, Κρέα...περιπεπαρµένα τοῖς ὀβελοῖς, 

Ρ]οᾶ, Β19, Χ7Ι. 8ο, λόγχαις περιπειρό- 
µενοι. 119 ὀδύναι Ἀθχθ παθπἰοπθᾶ 89 

ηοέ ΠΙΘΥΕΙ7 ουἰψατά αγ{18 (:ρταγ]βείτης, 
πηβ]α Ώσ]σαμ βοροπ11,᾽ Ερίίαϐ), ΠΟΥ 6ΥεΠ 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α. 

α. 4 
έεαυτους περιε- 

Ῥο]οῦ αἴνετ αἱρῖί- 
ΘΟΊΒΏΘΡΑ, οπά ΟἨ1ή- 
ΦΐΑηΠ νΙτίὰεΒ, βρΊ{ ἐπο 
ξροά Αρης, θηά 1 
Ἠτίβ{/ ΠΑΠΙΘ Ίθερ 

Ἠίβ οοπιπιΏπᾶΒ, ετεὮ 
411 Ἠ15 ᾳ]οχ]οιιϐ 6οΠ1- 

1ης; ΡΙΟΥ {ο πι, ΒΠΙΘΗ. 

ἴπθ αηΣίοΊΙβ 98168 (πδη.) ος ἀθβῖτοβ 
(6π1γ8,) πΏ]οἩ βοοοπιρᾶΥ φιλαργυρία, 

Ῥαΐέ παοῖθ ῬτοῦαδΙΥ ἐΠθ ϱπαιοίπρε οἱ 

οοπβοἴεποε,----'οοηβοϊθι {18 ἄθπιθ]ε ραί- 

8 πιοτάρπ ας, Βεπρ. Τ1ε ποτά ὀδύνη 

(οπ]γ Ἠετθ απᾶ Ἐνοπι. {σ. 2), 19 ΠιΑΥ ὃε 

σοπιαχκθᾶ, 15 πο ἀετίυεά Ίτοτα ὁδούς 

(Β]οοπι{.), Ὀἳ ἔτοτα 8 τοοῦ ΔΥΎ- (οοπαρ. 

δύη), η ΤΏ α τοπε] ῬτεβΣ; 569 Ῥοῦ6, 

Ἐίγπι, Ἐογθοῖι. Ὑοἱ. 1. Ῥ. 219. 
τι. Σὺ δέ] 'Βιὲ ἐλοι,) ἵπ ἄῑδεποῦ 

οοπ/{τββί {ο ἔπο ρχεοθᾶἰΏβ τινές, Τ6Σ. 1Ο. 

ἄνθ. τοῦ Θεοῦ] 14 15 ουρά α] π]οίπες 
Εάς 19 Αη οὐβοία] έδγτα (5ο, “ἰπετητη- 

οἷας Ρεῖ, Ῥοθηρ., ΟυποΝ ώς, οο(ι- 
Ῥ8σθ 4 Ῥεῦ. 1, 21), οἵ ΤβΥΘΙΥ 8 β ποσα] 

ἀθείρηαίίοη. ΤἨΘ{ΟΓΠΙΕΙ γίθυ Ἰςαᾶορί- 

οἆ Ὦγ Τηοοᾶ., απᾶ 16 οετ(αίπ]γ Ρρἱαυεῖ- 

Ρἱ96, α5 χο εταηρε]ἰβῦβ’ οἴῆσθ (2 Τΐτη. 
1π. 6) ἴη πο Ν. Τ. παῖρΏί Ῥο {1Υ]Υ 

οοπαραχεᾶ ψΙτῃ ἐ]ιαί οἳ ἐ1ϊθ ρχορπείς ἵπ 
{πο Ο. Τ.: 35 Ἠοπεγνες ύπθ οοη{οχῦ ἶ5 
οἱ 8 Ῥοαμ{θοίΙΥ 6εποταΙ ολαχκοίθς, 1 

βΒΘ6ΕΠΙΡ Ῥεΐζεχ {ο ᾳἰτθ ἴπθ οχρτεβΒίοη 8 

ΤΟΥΘ θχἰθηᾶεᾷ τ6ίθχ6ποθ, α5 π 2 Τΐπι, 

Πϊ, 17 οΟΠΊΡ. 0Ἠ1Υ8., πάμτες μὲν ἄν- 

θρωποι τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ κυρίως οἱ δίκαιοι, 
οὐ κατὰ τὸν τῆς δημιουργίας λόγον ἀλλὰ 

καὶ κατὰ τὸν τῆς οἰκειώσεως. 

ταῦτα] Τ116 τείοτθιοθ οἳ ἐλ]β ργοπο 
{6 ἔγθαπεΏ{]Ψ ᾱ τηβ{ζος οἳ ἀβοπ]έγ ἵπ 
ἐς Ἠρίεί]ο: 16 β6οῖπα Ἠθτε πιοβύ πβίι- 
τα]1γ {ο ταῖς {ο τοτ. ϱ, 1Ο, {.6. ἴο 
Φιλαργυρία απᾶ {πο ον1] ρυ]ποίἱρ]θς απᾶ 
τοβυ]ζς αββοοϊαἰθᾶ ψζἩ 16, « αγατίδατα 

οὗ Ῥθοσβία 41θθ εκ 1]8 χαᾶ]οθ Ῥχους- 

ἀσπι, Ἐρήπα, δικαιοσύγην] 

γίφλέεοµαπ6θα;) ποῦ πηθτε]γ !ἠαβᾖῖος,᾽ 

Ρυή οἶέ]ιοτ {1ο γἰτέαθ υ]ι]οἩ {5 ορροδεά 
{ο ἀδικία (Ώοπι, σὶ, 12), απᾶ ο 119 
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ἀγωνίζου τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως, ἐπιλαβοῦ 19 

βεπεταί ἰοπᾶρπογ οἳ ἐλνο ροπους οἳ οτί] 
(4 ΟοἨ. χἰ, 15), 05, 88 ΔΡΡΥ. Ἡθίθ θπᾶ 
α Τΐπη, Ἡϊ, 24, 1. τ6, ἵτπ Α ΥΙΟΣΘ βΘΏΘΤΑΙ 
ΒΘ6ΏΑΘ,---“ἱρ]ί οοπᾶ πού οοπ{οσπιαβ]θ {ο 

189 Ίαπτ οἳ ἀοᾶ ᾽ (2 095. τί, 14, 9ΟΠ1Ρ. 
Τιδ, 11, 1ο): 89 Ἐεαβα, ΤλέοΙ. Ογέί. 

αγ. 16, Το]. 1. ρ. τ60, Ὀαίοι, Τε]ηῦ. 

1, Τ. 2, Ῥ.10ο. Ο1 {πρ πιοτθ βἰτ]ο]Σ 

ἀορτπαίίο παθαπῖπᾳ, 666 ἴ1θ οχοο]]οπό 
τοπααχ]ςϱ ἵπ Έπος, Ἠεπιαίπε, Ὑο]. 1. 

Ῥ. 976. πίστιν] !Γαἶε]ι,᾽ ἵπ 
1ΐς αθιαθ] ἰἹιρο]οβίοβ] 5επ5θ (ἥπερ ἐστὶν 
ἐναντία τῇ ζητήσει, Ο6ἨΤΥΒ.), ποῖ ’ Βᾶθ- 

105,” «ἀἱο οἰπσείηο οΏτδίΠο]ο Ῥῆ1ού 

ἃοι Έτεια, Ὀρίοσϊ, Τιογῦ. πτ. ι. {, Ῥ. 

92,ηΏ0ἵθ. ΌµΠ ὑπομονή, “ρθϊβετεγαηδ]α, 

«ρτανε ραεπορ” (' πιβ]οσατα ἔοτῇῖς ζο- 
1εταπΏἉ,' τοῦ. ον Ῥοπι. υὶ1, 25), 588 
ποίθθ οπ α Τϊπι. Ἡ. το, Απᾶ ο ΤΡίὲ. 

14, 9. πραὔπάθειαν] ’ πιεε]ε- 
πεδε ο) Ἰιεατὶ ος Γεεἰίπρς ;᾽ 8 ποτᾶ οἳ 

826 ΟΟΦΏΊΤΘΊΟΘ (ΡΗ11ο, ὧε 4ὐτα], 8 37. 
Ὑοἱ. ατ. ϱ. 81, 1Επ8ῦ, Ίγαἰ. 8), θπᾶ 
8 ἅπαξ λεγόμ. 1η πο Ν. Τ., Ῥετπαρς 

ΒΙβΏΜΙΥ πιοχθ βρεοϊΠο {παω πραὔτης, 
Βοῖ], πραὔτης ὅλων τῶν παθῶν της ψυχῆς, 

Οοταγ ἔπ]οο. Τε τεβᾶῖπρ οἱ ἴμθ Ῥρο. 
πραότητα (πι ΕΙ [πραῦτ., Ὀιδά]: 

81.2 ΟΠ1ΥΡ., Τ1θοᾶ.) Ἠ86 6Υ6υΥ ΑρΡροαι- 

8ποθ οἳ Ρεΐτπρ 8 ΠΙ6ΓΘ ΟΟΙΓΕΟΠΙΟΠ, απᾶ 

18 το]οοῖεᾶ ετεπ ὮΥ δολοῖσ. Τη9 

ν]τύμες Ἠθτθ παρηΒοπεᾶ 66ΕΙ1 {ο ϱτοαρ 

ΠΘΠΙΒΘΙΥΘΒ ΙΠίο ΡΕ; δικαιοσ. πά 

εὐσέβ. Ώατο ἐπεπᾶςεῖ τθ]αΜΙοἩΏΒ, ροϊηί- 
Πρ Το Ρϱεπετα] οοηυ/{οτπα1{γ {ο ἀἄοᾶ”ς ἶθυΥ 

απᾶ ριαο(ἶσαΒ] ΡΙεΔ7 ; πίστις απᾶ ἀγάπη 
80 ἴμο {ππᾶατηθπίαὶἱ Ῥτϊποῖρ]ος οἳ 

ΟµτἱβἠαπΙγ; ὑπομ. απᾶ πραῦπ. ἴθ 
Ῥτίποῖρἰθθ οἩ πἩΏ]οἩ α ΟΠτίδίαπ οπρΏ 

{0 8οΐ {οπθχᾶβ Ὠί6 ϱβίΠΒαΥΕΙΕ απᾶ ορ- 

Ῥοπεηίθ; οοπρ. Ἠπίμετ, Τ16 ατᾖ]ο]θ 
48 ποῦ Ἱπουπιπιοῦ]γ ο θᾶ ΤῬείοτε 

αὐβίχαοῦ ΠοἄΠ8, 8θθ 6χς, η πες, ἄγ. 

δ 19. 1, Ρ. 100. 

12. τὸν καλὸν ἀγώνα] ΄ἰ]α ᾳοοᾶ 
εὐέγε Ἡδπηπις ἴπθ οοπ{θαβέ απά 

βἰταρσ]ο πἩίοὮ {πο ΟἨτίαίίαπ Ἠπβ {ο 
χηθ]ηἰθίω ασαἰπδῖ {πο ποτ]ᾶ, {119 Βο5Ἡ., 

απᾶ {19 ἄθνι]; οοπαρ. 2 Τ1πα. ἵν. 7. Τέ 
18 ἀοιοίξα] Ἡουγ {ασ {ιο πιεῦαρ]ιοτ ἔβίκοι 

ἔτοπα ἴἨθ ϱ8πῃθβ 15 {ο ο πιβΙπ{α]πθᾶ 1π 
ἐπ]6 τετβο. παπιτηβ{]οβ] οοηβίἄθτη- 

Ρίοπ8 8θ6Π1 οβτ(β{Ώ]γ 1 ἔαποιχ οἳ ἴμθ 

ἐτωο ἐπιρεταϊίυες (Ώετθ, οη αοοοααί οἳ 

1ο επιρ]α/ίο αθγηἀθίοη, π(]ιοπέ καὶ) 
Ῥείΐπρ Ὀοῦχιτοΐριχθᾶ {ο ἔλπθ παρα ρἹοτίος] 

οοποβῖ, 'Βὐτῖτο {19 ροοᾶ αὐγίῖθ, απᾶ 

(π 16 απᾶ ἐἨτοισῆ 16) βείπο Ἠο]ά οἩἳ 
οεττα] 146,’ πας, 6}. ἃ 3. ., Ρ. 2790: 

16 15 Ὥοποτοσ Υοτγ ἀουδίέα] λείες 

ἴε τοπαα]ηίπρ ΘΣΡΙΘΒΞΙΟΠΒ, καλεῖν (85 

7 ἴἨο ργῶσο 2) ἐνώπ. πολλ. µαρτ. (ἴ1θ 

βρθοἴα{οσβ» ορ Ηαπαπηοπᾶ {πι ἶοο.), 68 

{ΑΙχ]γ Ῥο τεραχᾶεᾶ 5 Ῥρτίς οἳ {1ο οοἩ- 

Φϊηιιθᾶ παθύαρ]οτ. ΤΠ εἰς ἥν, 88 9 Ἠγ. 

Ὦα8 οὐβοτεᾶ, ἔπατο ποπ]ᾶ {πι {αοῦ Ὀθ 

αΏ ἱπρτορσίείγ; αἰών. ζωή 18 ποῦ ἴπθ 

οοπ{θβῦ ΟΥ ἴλθ ΑΓΓ ἑπίο π]οῖι ἐ]ιο 
οοποραἰαηής πετθ οα]]εᾶ, Ῥαύ Ίνας {αβί 

Ῥθεπ τορχθβθηἰεᾶ α5 11θ βραβεῖον απᾶ 

ἔπαθλον (ΤἨθοΡρἩ.), πρ ορ]θοῦ ἔοι πἩ]οὰ 

ἴπεγ ψετθ ἴο οοπθεπᾶ. ΒΙπαῖ]αχ Ῥαῦ 

ΣΩΟΣΘ βαςγαϊπεᾶ αἡ]είοης {ο ἴμθ Οἶστη- 

Ρίο οοπ{θείβ οσο {π τ Ο0Υ. 1Σ. 2484., 

ΡΕ. 11, τ2. ἐπιλαβοῦ] «ἴαν 
λοίά οἱ; οπ]γ Άθιθ θπᾶ τοχ. το ἶπ 
Βέ Ῥαα]ς ἩΡΡ., ἴμτοῬ Φπιθς 1 Ἠρῦ., 

Άπᾶ {γεαιεΏ{]Σ ἵπ δὲ Τµαχο: τοῦ. οἵίθβ 

Ῥτοτ. ἰν. 13, ἐπιλαβοῦ ἐμῆς παιδείας, 

μὴ ἀφῇς, ἴο ΨἩ{οἩ πο ΠΙΔΥ αᾶᾶ Μανίγν. 

ἀσπαί. 4, ὧς οὐρανοῦ μέλλει ἐπιλαμ- 

βάνεσθαι. 16 οπαηρο {ο. ἰπρ 8οΥ. 
Ίππρετ. παπθέ πού. Ὀ6 1εῦὲ απποῦῖορᾶ» 16 
Ψ/88 9η6 8ο ἵΏ {μοθ ἁγών; 5θθ ἴ]1θ ΘΣΧ. 

ἵπ ὙπαΣ, ἄγ. 8 431. 4, Ῥ. 281. Τ1θ 

πβαθ] 6ρᾳἹθποθ, ᾖγεί ΡΥ68, 1Π1ρος. ἔλοπι 

ΒΟΣ, παροτ, (ΒοἩτπαηπ, 196119, Ῥ. 238), 
18 Άθχθ οΏβοτγεᾶ : {Ώθχθ βτο οχοθρ/{ἶοηΒ 
Ἀοψετας, 6.4. 1 095. Χγ. 34. 1η ἴπθ 

αβρρ]ἰραΜίοι οἳ {19. τοτῦ {Ἰοτο ἵβ πο 
Ἱπιρτορτίοίγ; ἡ αἰώνιος ζωὴ (119 ορ]ε]ιοί 
Πρ Ε{1γ οπαρμαίίο; 569 ποίθΒ ΟΥ 6]. Ἱ. 
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τῆς αἰωνίου ζωῆς, εἷς ἦν ἐκλήθης, καὶ ὡμολόγησας τὴν 

19 καλήν ὁμολογίαν ἐνώπιον πολλῶν μαρτύρων. Παρ- 
- - - ο) 3 αγγέλλω σοι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ τοῦ ζωογονοῦντος τὰ 

, ἁ α 3 » - , 9 « 
παντα και Χριστοῦ ]ησοῦ τοῦ µαρτυρήσαντος ἐπί 

ϱ) 18 Ἠο]ά οαῖ ἴο 8 88 ἐς ῥγσ6, ἴ]ιε 

ογουπ, υλϊοὮ {11θ Τιοτᾶ νη]] ρἱνὸ ἴο 
11οβθ Ὑἶο ατο Γα1ήπ] ππ{ο 1 επ; 

οοπ1Ρ. 68πιθβ Ἱ. 12, Ἐεγ. Π1. το. 

καὶ ὠὡμολόγησας] “απᾶ: ἴλοι ο0η- 
/εσεεᾶεί, οἵ ' πιαᾶεκί σοη/. ο, ἄο., ποῦ 

επαβἰπιαᾶς;᾽ Βο]ο]θξ, Ηίπίᾳ, Ῥ. τ21,--- 

Αη ἱποσφοῦ ἱχοηε]αίίοπ Γου ψἩΏ]οὮ ἔπετθ 

18 Ώθγθ ηο άἱοπιαδίο πεοθββΙθγ. Καὶ 

Ἠ8ς 119 αἴτωρ]θ οορπ]αγθ Ῥοψεσ, απά 

αρ]οίηβ {ο ὔ]ιθ{οτεροίηρ ποτᾶβ αποίΊθυ 
Απᾶ οο-οτάἰπαῖΐθ ρτουπά οἱ ΕΠΟΟΙΣΑΡ6- 

πηθηί απᾶ οκΠοτκίοι; «ἴποα νψετό 

οπ]]εᾶ {ο οὔετπα] 146, απᾶ ἴποι πιαᾶςεῦ 

11 ροοά οοη{εββίοῦ.᾽ Τ18 οσἰγεπ]ε]7 
ἨβτβἩ οοπβἰταοδίοἩ, καὶ (εἰς ἣν) ὡμολό- 

γησας κ.τ.λ. (1169, αἰ.), 18 χἰσΕ{ΙΥ τθ- 
Ἰθοίεά Ὦγ Το Ἡ). απᾶ Ἰδΐες εχροβί{οίβ. 

τὴν καλὴν ὁμολογ.] ΄ἴλα φοοᾷ σοή- 
/οφδίοη,--οἳ {611 (Ώο Ὑ.), ος,---' οἳ 
{19 (οβρο]” (Βο]οῖθί.); φοοᾶ, ποῦ πῖν] 

τ6’6ΥΘΏΟΘ ἴο {πο οοἳ1αρθ οἱ Τπιοίηγ, 

Όαἱ {ο 155 οὔΏ ἱπιροτή (ιθεῖησ.). Βαό 

ταβᾶρ ΨΏεηῦ Ροεδἰδῖψ οπ ἴπε οοοββΊοτ 
οἳ 8οπ1θ Ῥ6γβθοαΏοἩῦ ο: ὑγῖβ] {ο πλῖο]ι 

ΤπιοίἩΥ π8Β οχροβεᾶ, ὡς ἐν κινδύνοις 
ὁμολογήσαντος τὸν Χρ., ΤΠΘΟΡΗ. 17 

πιοτο ργοδαδί/ αἳ Ἠ]8 Ῥαρίίαπη, ὁμολ. τὴν 

ἐν βαπτίσµατι λέγει, ἀἴουσπα., ΤΗΕΟΡΗ. 
2, Απᾶ ΑΡΡΥ. ΟΗΣΥΡ.; Ὀα{ Ρ6ίΠαΡΒ πιο 

τοδαῦί! ὖ 18 οτάιπα Ίου, Νθαπάατ, 
Ῥίαπίέπρ, Το]. 1. Ῥ. 162 (Βο]ιπ); 869 

οἷι. 1γ. τή, θπᾶ οΟπΡ. 1. 18. ΤΗΘ ϱεπθ- 

181] ΥΘίΘΥΘΊΟΘ ὓο ἃ “ΟΟΠ{ΘΒΒΙΟ ΠΟΠ γθγβίβ 

οοποθρί{α βεᾶ Ρο πβτο1ρβ8 θά1ΐᾳ8, ηθα1θ 

14 Βεπιεὶ ἀππίακαῦ δεἆ {π {οῦο παϊη- 

ΒΕ6Π10) (Οᾳ]τ., εεθ α1βο Τ11θοᾶ,), ΒεοΠ18 

ψ/Ώο]Ιγ Ῥτθο]ιιᾶάθᾶ Ὦγ ἐο ἀοβπῖίθ οα- 
χβοίοτ οἳ {πο ]πριβρο, Τε πιθαπίηρ 
εοὈ]αίίος,) αγσοᾶ Ρ7 5. ζοὔνπβοπ (ζπδ]. 
δαογ, Ἡ. 1, Ύ οἱ. 1. ϱ. 243, Λ.-Ο, Π10ς.), 
18 ΑΠ Ιπίθιρς, υΠΙο]ι ὁμολογία οΒηηΠοῦ 

Ροββίϱ]σ Ῥ68Σ 1π {πο Ν.Τ.; 666 2 Όοἱ. 
1. 13, Ἠθῦ. 1. τ, {ν. 14, Χ. 23. 

14. Παραγγέλλω σοι κ.τ.λ.] ΤΗ9 
εκλονἰαβ]οπ, 88 {πο Ἠρίβίιε ἄταπιρ {ο 

Ἡές οοπο]πείοἩ, 888ΗΤΏΘΒ Α εξ βτατε 

Βπᾶ ΠΙΟΥΘ θατηθδί ἴοπθ. Τ1Πθ Αγροβί] 

Ῥανίηρ τοπαϊηᾶεᾶ Τ{παοίἩσ οἳ {Πο οοἩ- 

{εββῖοπ Ἡς πιαᾶθ ἐνώπ. πολλ. µαρτ., 
ΏΟΥ ϱ61Υ6β Ἠϊπα οΏατρο 1ἨΠ λε [866 οἳ ἃ 
Τ1ΟΤ6 ἔχοχαρπᾶοιβ Ἐτθβοπηος, ἐνώπ. τοῦ 

Θεοῦ τοῦ ζωογ. Κ.τ.λ., ποῦ ἴο ἀἴββιβοῬ 

18 0 {απ Το Ἱκθεθρ {1ο οοπιπααπάπιεηξ 

νο] ἴλιο 4οβρεΙΙπιροβεβοἩ ἐπθΟΕτίβ- 

Παπ. τοῦ ζωογονοῦντος] 
ἔωλο δεερεί]ι αἴίνε ;) ποῦ Ροτ{εσίΙγ α7η- 

οπγτηος (09 Ἠ., Ἠαί].) φΙδ1 ζωοποι. 

ἴπθ χοβᾶίηρ οἱ ἴπο Ῥεο.» ἴπε ΙαΜΐοτ 

Ροϊπίβ ο ἄοᾶ 858 {πο «αιοίοι νι, 

{11θ {οσπηθτ 85 616 ΄6ΟἨΡΘΥΥΒ{ΟΣ:᾽ 6ΟΠ1Ρ. 

1μπ]κο αγὶϊ. 33, Λος ν. 10, απᾶ εδΡ. 
Ἐικοᾶια Ἱ. τ7, φαᾶρες τὶἠ. το, πΊειθ 
{πο οοη{εσύ οἸθατ]γ ΕΠΟΥΒ ἴλλθ Ῥτορος 

χηθαπΊτπρ απᾶ {οτορῬ οἳ 119 ποτά. Τη- 

ἄαροπάεπ{]γσ οἳ {119 αρρΒτοπ6 Ῥτεροή- 

ἄεταπορῬ ἵπ οχκίειπα] εγιᾶρποο [ΑΡΕΑ 

οΡΡοβεᾶ {ο ΚΤΠ], ο τονᾶῖπρ οἳ {πο 
ἰθχῦ 6Θ6Π18 οἩ ἐπίογπαϊ ϱτοππᾶς πιοχθ 

3415 αρρτορσίασε; ΤπιοίἩγ 18 εκ]οτθεά 
{ο Ῥεταῖςὺ ἴπ 15 ΟἨτίβήαπ οοασ5θ ἵπ 
ἴΠθ παπι οἱ Ἠίϊπι πἩο οχἰεπᾶς Ἠίβ 

αἰπαὶρΏίΥ Ῥτοΐθοῖοη οσες αἲ] πα, 

απᾶ {9 πού οπ]7 ἴπο Οτεκίοτ, Ὀαΐ ἔῑιθ 
Ῥγεδεγνετ οἳ αἲἱ Ἠ]8 ουδδίιχες; οΟΠΙΡ. 
ΜαἴδΗ. κ. 5ο βᾳ. τοῦ µαρτυρή- 
σαντος κ.τ.λ.] 'υ]ο οἰπεδθεᾶ, ὃο)ε 

αυ1πιεδε {ο, έ]ις /οοᾶ σοι] αδείοπ. 15 5ΘΘΙΩΒ 

ὮΥ Ἡο ΠΠΘΑἨ8 οουχθοῦ ἴο τορΏχᾷ µαρτυ- 

ρεῖν τὴν ὁμολ. 85 8ΙΠΙΡΙΥ ΦΥΠΟΠΣΠΙΟΙΙ8 
ψΙ{Ἡ ὁμολογεῖν τὴν ὁμολ. (1199, Ἠπίλοτ, 
β1.), νο ἀϊῆῄαιθπορ οἳ Ῥ6ΙΡΟἨ8 απᾶ οἵι- 
ομπιβίαποθς οἶθβχ]γ ομα5εᾶ {πο ἀῑῑει- 
6η96 οἱ {πθ θαΡρΥΘΒΒΙΟΠΒ, / ἐδεέαγά σοη- 
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Ποντίου Πιλάτου τὴν καλὴν ὁμολογίαν, τηρῆσαί σε 14 
«τὴν ἐντολὴν ἄσπιλον ἀνεπίλημπτον μέχρι τῆς ἐπιφανείας 

/εβεῖοπεπι εταῦ Ῥοπαίπί, σοηΛ{εγέ 601- 
}εβδίοπεπι Τἱππού]ιοί, ῬΏοπᾳ. Οας Τιοτᾶ 
αὐἰεοεᾷ Ὁγ Εἱ5 εαζοτῖπρς απᾶ ἄραίμ (δὺ 
ὧν ἔπραττεν, (Ποαπα,) {1ο ἐταξ] οἳ ἐ]ιο 

ὁμολογία («πηατίγτίο οοπαρ]ενἰξ οἱ οοπ- 
βϊρπατίέ, Ἐριι), ΤπιοίἩγ οΠΙΥ σοη- 
15565 ἐπί π]οἩ ΒϊΦ Μαρίας Ἠδᾶ ελαβ 
βπποπ{οβεᾶ. ΤΗ6 π5θ οἳ µαρτ. πα 
ΆΠ Ἀοοπς, ἵ6 ποῦ πηιβας] (οοπαῤ. Τθ- 

ΣΩΟΒίΗ. 4ᾶν. δἱερ. 1, Ῥ. 1117, δια- 

θήκην μαρτυρεῖν), Ὀπ{ µαρτ. ὁμολογίαν 
15 Αη οσρτθδεῖοη οοπ{ρββθᾶ1 βοπιθγ]ιαί 

Άποπια]οαβ: 16 πααβέ Ῥο οΏβοττοᾶ Ἡοτ- 
Ε76Υ μβί ο ὁμολογία 11βεΙξ Ίναβ πού 

ου Ποτᾶ”ε {θείπποηγ Ὀθέοτο Οβἵαρ]ι», 

ΜΑύΜΊι, αχγἰ. 6, Ματ]ς χὶν. 61, 1.1] 

κχἩ, 60 (Βέοχ, Εεᾶ. ὧεε. οἱ. τι. Ρ. 
386), ποτ {παδί Ῥείοτο Ῥ1]8ΐθ, δοΐνα 
αγ], 36 (16ο, Πίπας), Ῥαἱ, 38 1π τε. 
12 (566 πΟ(εΒ), ἔ]ια ΟΗτ]βίήαπ οοπΕοββῖοπ. 
Ε6ΠΘΥΑΙΣ, ἐλε βοοᾷ οοη[ρββίοη κατ᾽ 

ἐξοχήν. 1Ἠ9 θσκρτθβείοΏ ἔ]αβ οοπςῖ- 

ἄθτεᾶ 6οθπ}ς 1655 Ἠατε]ι, ἐπὶ 
Τ]οντίου ΤΙ., η βοοοτᾶαποῬ πὶ(Ἡ {1ο 

Ῥτεγνίοιςβ οχρ]απαίῖοπ Οἳ ὁμολογία, 18 

ἴπιβ ΄ εωῦ Ῥοπίίο Ρἰαΐο,’ Υαἱρ., Βεῖ., 

ο ἸΠείίε, ποῖ 'ὀ6/ογε Ῥοπίίις Ρἱϊαίε) 

ΑπίΗ,, σε, 3, (Ρἱα(), Άττη., 

ΟἨτγΑ., α1.,---ᾱ πιεβπίηρ αέθ ϱτᾶπῃ- 
σηβ/{ἱοδ]]γ αἀπα]ςε[ο]ο (6ος ποίθΒ οπ οἳ. 
ν.το, Ἠοτα, Τέρεν, Νο. 994, 6οπ1Ρ. 

Ῥεαχβοπ, Ογεεᾶ, οἱ. Ἱ. Ῥ. 154, ο. 

Ῥυτίι), Ὀπῦ Ἱττοοοπο]εαβ]ο πΙ(Ἡ {πα 
ξοτοροΐηᾳ οχρ]απα[ίοη οἳ ὁμολοβία. 
Τη αβυα]Ιπζειρτεία ου οΕ ζλΙβοἶβιςθ, 

βπᾶ οἳ {1ο πΊο]θ τοἵρθ, ἶ5 οθτίαἰπ]γ 

Ριαπςίρ]ο, Όαί 16 τθβίς οπ {πο βββαπιρ- 
εστι ἔλβξ µαρτ. τὴν ὁμολ. 18 ΑἰπαρΙγ 
ΑΥποπύπιοαΒ πΙἩ ὁμολογεῖν τὴν ὁμολ., ΄ 
Απά 19 Ίπγο]τθβ ἴλθ πθοθβεί{γ οἱ αἰτίπρ 
ἡ καλὴ ὁμολ. ο ἀβοτοπί πιθβπίηρ ἵη 
ἴλ ἔππο τ6ι5θ68. Βπχαῖγ, ἵπ ερῖῇθ ο β11 
ἴλαῦ Ἠπίπογ Ὠ8ς6 πγροᾶ {ο {πο οοἩ- 
ἔΓΑΥΣ, ἴηθ ὁμολογία οἳ ΟἨχβ6 Ῥεΐοτο 

Ῥήβ!6 πυμσὲ Ὀο τοραγᾶθᾶ (πῖαι ο Ἠ),) 

88 8 Υ6ΙΥ Ἰποχαοί ρ8ΧΙ]θΙ {ο ἐῑιδί ος 
ΤαπιοίἩ1γ, ηοί]ος αἲ Ἠΐς Ῥαρθίατι ος 
οτάἰπαίῖοπ; απᾶ ἔου αηγ οἶ]οι οοπίθη- 

Βἴοπ, Ώεξοχθ Αα ἐχίραπα], ώο,, πθ Ἀατθ 
ηοῦ ἐ11ο ϱ]]ρ]ιθεαί ουἱάρπορ αἰέλαι 1Ἠ ἐ1ιθ 

Αοί6 ΟΥ ἵπ Ἠοβθ ἔπο ἘΡρρ. Ίο τοἰαῖπ 
Όλοι πῖ(Ἡ Ὑπ]ς., ΟἸαχοτα., ΕοἳΠ. (0ε 
αΡε].), απᾶ ρετἩβρα ΟοΡέ,, ἐ1ο έεπι- 
Φογα] απᾶ ποῦ Ἰοσαΐ ταεβπίηρ οἳ ἐπί. 

14. τηρῆσαι] Τη8Π, ἀερεπᾶθηί οἩ 
ιο ἑοτεροίπῃ τετῦ παραγγέλλω. Τη9 
Ῥαγροχῦ οἳ ἐμθ ἐντολὴ πλ]οἩι ΤπιοίἩγ 

16 Άργθ ατροᾶ {ο Κθερ Ἡς8β Όθυυ ἄἱβίος- 
επ] οκρἰαἰποᾶ. Τ{ πι8γ Ῥο (α) αἲ] ἐιαή 
Τ{παοί αγ Ἠ88 Ῥεεπ επ]οίπθᾶ {ο οΏβΘΙΥΘ 
ὑπτοαρβοαί {19 Ἡρ. (Οα]ν., Βοσα); ος 
() 3θ οοπηπιαπᾶ Ἰπβί ρἴνοη Ὦσ {1θ 
ΑΡοβΙΙ6, ταῦτα ἃ γράφω, Τηεοᾶ, (π]ιο 

Ἠοπεγες α{ἰθγπατᾶς βεθπι5 {ο τορατᾶ 

16 45 ΞΞθεία διδασκαλία), Ἀπᾶ ΡετΏβρΕ 

Απηις ος, πιοβύ Ῥτοβββ!Σ, (ο) ἐλε 

οοπιπιαπᾶπιεπ{ ο) Ολγίεέ,-- πο Ερεοῖη]]γ 

{19 τηρπάκβίυπα ἀἱ]θοβοπίβ,’ ζοσπ χἰῑΙ, 

84, Ὀαῦ ϱεπετα]]γ ἴπε αγγ οἳ {1ο ἄ9β- 
Ρο] (οΟΠχρ. ἡ παραγγελία, οἵι, 1, 5), 
ἴπο ἄοβρεὶ τἰοηπθᾶ 98 Αα τα] οἳ 116, 

Ἠπίμ.; 6εθ 6βΡ. Τ6. Ἡ. το, πΊετθ ἴ]μο 
οοπ/{εχῦ 666Π18 ἀἱβίϊποί] {ο {αυδας 118 
ἀπίθτρτθίαὔίοπ. ἄσπιλον 
ἀνεπίλημπτον] /εροίῖεβε, {γγερτοας]- 
αὐῖε,' {.ο. 8ο ἔλιαῦ 16 τοοθῖνθ πο βί8ΙΠ. 

βΠᾶ βαῇῇ6γ ηΟ ΤΘΡΤΟΒΟἨ/; μήτε δογμάτων 

ἔνεκεν µήτε βίου κηλῖδά τινα προστριψά- 
µενος, 01158. [1ο δια] ἆαὶ, γι 
προστρ., 6.4. Ρ]αΐ. Μον. Ρ. 89, 859, 

869, 18 οπιθεᾶ, Ὀαῦ β6επις οθαχ]γ ἐν- 
τολῇ]; οοπιρ. Τηθοᾶ. μηδὲν ἀναμίξῃς 

ἀλλότριον τῇ θείᾳ διδασκαλίᾳ. Α8 Ῥοῦα 
ἔπθςθ ορΙ(]1ούς ατο ἵΠ {19 Ν.Τ.. τοξοττοᾶ 
οπ]γ {ο Ρ6ΙΒΟΠΡ (ἄσπ. 581166 1, 27, 
1Ῥ6ῦ.1. 10, 2ο ῦ. Π], τῇ; ἀνεπίλ. 1 Τη, 

άν ον τσ. 7), 16 8θετη8 Υοτγ Ρ]ωυβίθ]ε {ο 
χοίθτ ἔλοτα {ο Τήπι. (ΟοΡί., ΈΒεήη, αἰ.); 
ἴπθ οοπβίχιοῖοηΏ ἩΟΠΘΥΘΣ ΑΘ6ΠΙΒ 80 
ἀῑδποῦ]γ {ο ἔβγοιισ {1θ πἹοχθ ουγίοις 

Ἡ 
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15 τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἣν καιροῖς ἐδίοις 

δείξει ὁ µακάριος καὶ µόνος δυνάστηρ, ὁ βασιλεὺς τῶν . 

οοπηηρχίοἩ πή(ἩΏ ἐντολήν (οοπ1Ρ. οἳ. ν. 
33, 3 005, χἰ, ϱ, 281168 1, 27: [Όἶεπι, 
Ῥοπι.] 1. 8, τηρ. τὴν σφραγῖδα ἄσπι- 

λον), Βπᾶ ἴπθ Αποϊεπό Ὑν., Τα]ρ., 

Οἴβτοπι., 855. (8ΡΡ7.), α]., 5ΘΕΠ1 ταβ/Ώ]γ 
ΒΟΠΑΠΙΤΑΟΠΒ, ἐλαί ἐπο]αἠγογτοίογοποθ 

18 {ο Ὀθ ρτο!οιτεᾶ; 5ο Το Τγ., Παίλον. 
Τηο ορθοίῖοα ἔλαί ἀνεπίλ. οὔπ οπΙΥ 
58 πβθά ψή(Ἡ Ῥογβοπ (Εαὔ,, Ἠογᾶσιτ.) 
16 ἄἱεροβθᾶ οἱ Ὦγ Ῥο Ὑγ., πΊιο οοπι- 

Ρ8168 Ε]αίο, Ῥ]ή1εῦ. Ρ. 42 ο, Ρ111ο, ἄε 

Ορή/. 834, Υοἱ. 1. Ῥ. 17; αᾶᾶ Ῥο]σο. 
Ἠ{θὲ, Σ1γ. 2. 14, ἀνεπίληπτος προαίρε- 
σι. Της Ίποτθ ϱτἉνθ ορ]θοίῖου, ἐλδέ 
τηρεῖν ἐντολὴν ιΕΔΠΕ !{ο οὔσογνε, ποῦ 

10 0Π8ΕΥΌΘ, ει οοπαπιαπᾶπιεη{” (οοπαΡ. 
ὙΜιβίηρ.), ΤιαΥ ο ἀῑΙαιεᾶ Ὦγ οὔβειτ- 

1ηπρ {παίΐ τηρεῖν 1π ΒΠο]ι οἱοβο οοπηεσίοπ 
νη(Ἡ ἰπο ερΙ01εἴβ τηαΥ 1986 {119 ΏΟΣΠΙΑΙ 

πηθβηΊπρ Τΐ πας ἩΏθη ]οϊθεᾶ π]Μ] ἐντο- 
λὴν 81οηθ: 16 {8 ποῦ 1ηθτεΙγ {ο πεερίπρ 
119 οοπιπαθπᾶ, Ότέ 1ο Πιεερίπρ {ὲ αροί- 

1656, ἐιεί {ιο αὐθοπῆοη οἳ ΤΙπαοίἩΥ 18 
ἀῑτοσίθᾶ, ΤΠ18 {6 8 ο85ο π γγ]οὮι ἐ1θ 
ορίπΊοη. οἳ 61θ αποἰθπί ΙΠ{θτρΓθῦ6ΙΒ 
αΏοιι]ά Ὦο α]]οπγεᾶ {ο Ώατο βοπιθ γεϊρ]0. 

Του ἴλθ πηρβηΊηρ οἳ ἀνεπίλ. 5θθ ποίθΒ 
οἩ ΟἨ, 1, 0. τῆς ἔπιφα- 

ψείας] {ο αρφεατίπᾳ,᾽ ἴπο γἱθῖρ]ο 
τηρπΙ{θβἰαΊοη οἳ οἳχ Τιοτᾶ αἲ Ἠίρβ 
βθοοπᾶ αἀτεπί; βοθ2 Τίπα. 1ν. 1, 8, Τ15, 

11, 13, 8πᾶ οοπ1ρ. ΒείΒβ, Τ]ιέοῖ. Ο1νγ6ὲ. 

17. 21, Το. 11, Ῥ. 230. ΤλΠίβ ΘΧΡΥΘβ- 

βἴοη, ΨἨΙοΗ, 5 ἐθ οοπ{θχῦ ΒΠΟΠΒ, 611 

οπ] Ῥο τε[εχτθᾶ {ο ΟἨτ]β{”5 οοπαῖπᾳ {ο 

Ππᾶριεηῦ, ποῦ πιθτθΙγ {ο ἴ]ο ἆθαί]ι 

οἱ Τ{πιοίἩγ (µέχρι τῆς ἐξόδου, Ο0Π17Α., 

ΤἩθορΗ.), Ἠαβ Όθοτ. ατροᾶ Ὦγ ο Ἡ). 
Απᾶ οἴλετβ 88 8 οργίαίη ρτοοξ ἐ]ιαί Βέ 

Ῥαυ] οοποεἱγθᾶ {19 Λάνεπέ ἔο Ὦ6 πθ; 

ΡΟ 6πεη Ἐθυβ, Τ]δοῦ. τα, ᾳ, Ὑοἱ. τ. 

Ῥ. 298. Τί πιαΥ ῬοτΏαρς Ὦθ βἄπι]{{οᾶ 
ἔλαί {9 βαοχθᾶ νυτίίογβ Ἠατο αβεᾷ Ι8η- 
βυᾳρο ἶπ τοίθοἵθηοθ {ο ἐλθίχ Τιοτᾷ ς χ6- 
ἵπτη (οοταρ. Ἡβτηπιοχιᾶ, οἵι 1 Τ088. Ἡ. 

ϐ) πΏ]ο] βθεπιβ {ο ϱΏΟΤ ἐλαί {1ο Ιοηρ- 
1ΩΏΡΒ οἱ Ἡορο Ἠαᾶ αἰπιοςύ Όθοοπιθ {πε 
οοπγ]σοβίοπβ οἳ Ῥε]19έ, γαί 15 πωἈβ{ 81βΟ 

5ο ομβεττεᾶ {1ιαί (8 Ίπ 1πθ ρτοβεπύ 
ϱΑ56) ἐς Ίβπριαρο ἶ6 οὔίοη απο βοᾶ 
Ὦγ οκρτθββίοπΒ πο βΏοπ {]λαῦ 1167 

86ο {θ]{ απιᾶ Ίσιοτ ναί ἡπαῦ Άο ας γαΘ 
ηοῦ ἀπιπηθᾶία{εΙγ ἴο Ῥο Ἰοοκοᾶ {ος 
(ᾳ Τ168ς. Ἱ, 2), Όαξ ἐλαῖ {πο οοἹπβεΙβ 
οἳ ἄοᾶ, Υ6Α, απᾶ 19 πιβοΏΙπαοπΒ ος 
Βαΐαα (2 Τ19βΒ, 19.), πιαδὺ τοαπίτο 

πιο {ος ἐπεῖχ ἄετε]ορπιεηί. 

16. καιροῖς ἰδίοις] ἑΐπ Ηῖε οπ 
8έάΦΟΠΕ:’ 899 ποῖθΒ οἩ 61, 1, 6, απιᾶ ο. 

Τί. 1. 8. Ναπιθτα Ρ]ηγα]ῖς οὈβετνα- 
ἄπβ, Ὀτοτιίβίεπα ὑεπιροσαπῃ ποπ γβ]άρ 
οοβτοίαΠΒ, Ῥοηρ. δείξει] “ε]ιαῖῖ 

ἀἱερίαμ ,) ποῦ α. Ἠεβτβίδηι {ΟΓ ποιήσει 
οἵ τελέσει, Οοταγ: ἴ1θ ἐπιφάνεια οἳ ους 
1ιοχᾶ 15, 86 16 πεγθ, Αα, πηὶρΏ!γ σημεῖον 

(οοπαρ. ζἆομπ 11, 18) νυ]οῖ ἄοᾶ Πα 

ἄερίαν ο ΠΊΘΗ, ὁ µακάριος] 
Οοπιρᾶβτθ ποῦεΒ οἩἳ οἩι. , τ1. ΟἨσγα. 

Απᾶ ΤἨΘΟΡΗ. τοραχᾶ {ιο ορἰ(μοί 88 
οοπβοϊαίοτή, Ἀἰπδίηρ αἲ ἐ1νθ 4ΌβεποῬ οἳ 
οπετγ οεπιεηί οἱ τὸ λυπηρὸν ἢ ἀηδὲς 
1η ἴπο Ώθατοπ]γ Είπα: Τμεοᾶ. τοίθις 
19 ἵο ἴπε ἄτρεπτον οἳ Ἠ]ς ψῇ]]. Τ]1θ 
οοπ{εχί β88Ι18 ἨθΓθ Σ4ἨΘΥ ο Ῥοῖπέ ο 
Ἠ1β εχΏααςί]θβς Ῥοπθτς Επᾶ Ῥθτίθο- 

ὔοηβ, μόνος δυνάστης] ! οπῖ 
Φφοίεπίαϊο ;) 1ῇ 18 Βοβχοθ]Σ ΠΘΟΘΒΒΒΣΥ {ο 

Ρα” ἴλιβίῦ μόνος Ίηπο]πθΒ πο β]]πβίοπ {ο 
{Πα ρο]γἐ]ιεῖστα οὐ ΙποΙρ]εωῦ ἀπιοβιοίρπι 

(6οπγΏ., Βατ, α].), Ὀαῦ 18 αἰπιρ]σ ἵπ- 

ἰθπᾶθᾶ {ο οπΊβποο ο βαὈδί,, Ὦ7 

ΕΠοπίπρ ἴῑιθ ππΙᾳπθΏθΒς οἳ {1ο δυνα- 
στεία. «οᾶ 18 ἐχ9 αὉβο]αίθ δυνάστης, 

«ωσιορᾶ κο Ξ Πο μαή ας [ναιῖ- 

ἅσρ βοῖαρ 1119] Βγτ.; νο Ἡο 9Πθ ββτθ {ο 
Ἠϊτα οαπ ἐμαξ ργεβἰοβἰίοη Όθ αρρΗθᾶ; 
οοπηρ. ΒΡΗ. 11. 29, {1ᾶθ 35. Δυνάστης 

οοοσς ΤιαΚθ 1. 62, Αοἲβ τΗ], 27, απᾶ 
ἴπ 16ἴΘΓ8ΠΟΟΘ {ο ἄοᾶ, 2 Μος. {Π. 14, 



ΥΠ. 15, τό, 17. 99 

αν 3 - 

βασιλευόντων καὶ Κύριος τῶν κυριευόντων, ὁ μόνος 16 
εῤ ἀθ , [ω .᾿- 9 , ] Φ 8 3 

ἔχων ἀθανασίαν, φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον, ὃν εἶδεν οὐδεὶς 
. ϐ , δὰ δὶ - δὐ Έ 4 9 / 3, 
ανθρώπων οὖδε ἰδεῖν δύναται, ᾧ τιμὴ καὶ κράτος αἰώνιον, 
3 , 
αμην. 
Ολατρθ ἐπο τὶοἩ ποῦ {ο 
ἐτςὶ Ίπ τίσ]ες, Ὀέ Ίπ 
αοᾶ, Απᾶ {ο δἴοτο πρ 
ἃ σοοὰ {ουπάαθ]οῦ. 

χἲὶ. 16, ΧΥ. 4, 33. Οπ θ ἀοτηϊπῖοι 
οἳ ἀοᾶ, 5θο ῬθβχβοἩ, Ογοεᾶ, Ατί. .. 

Το]. α. Ῥ. 6 (6, Βπτθ.), Οματηοο]ς, 
αἰἰγίδιζεε, ΧΙ. ϱ. 638 (Βοϊνη). 
βασιλεὺς κ.τ.λ.] /’Κίπῃ οἱ Ιάπβο απᾶ 
}ογά ο) Ἰογᾶς:) Βο βασιλεὺς βασιλέων, 
Ἐεν. αγί. τ4, χἰσ. 16 (Φοἱ] ἴπ τοίοι- 

6169 {ο ἐς ΒοἩ; 899 ἨΓαίοσ], Λα]. 5, 

γοἱ. τ. Ρ. 326), Δπᾶ βἰπηή]βτΊΨ, κύριος 
τών κυρίων, Ώεαίῦ, κ. τ7, Ῥβθ]πα οχχχτ]. 

8,---Ὅοἱᾶ {οσπωπ]ερ αᾶᾶθᾶ 1] π1ουθ ἴο 

Παϊρ]Ώίεη απά {Παβίταίθ ἴλθ ρθοθάΐπᾳ 

116, Ίμοθβποχ οἶίθο τοπ Ῥ]{]ο, ἄε 

Φεο. Ογαο. Ῥ. 749 [Το]. τι Ῥ. 18”, εᾱ. 

Μαηρ.], α Αἴπη]ατ επιπιθταξῖοα οἳ 
τατίοιις αἰτ]οτίθι; ὁ ἀγέννητος καὶ 

ἄφθαρτος καὶ ἁἴδιος, καὶ οὐδενὸς ἐπιδεής, 

καὶ ποιητὴς τῶν ὅλων, καὶ εὐεργέτης, 

καὶ βασιλεὺς τῶν βασιλέων καὶ θεὸς 
Θεών: οοταρ. Βμΐσατ, Γ6βαιγ. Ὑοἱ. 1. 

Ῥ. 67ο. 
16. ὁ μόνος κ.τ.λ.] ΄ ω]ο αἶοπε Πα] 

ἐπιπιογίαλίέ/; Ἠθ ἴπ ποσα Ἱτητηοτ{αςγ 
θββεπΗῇ]γ οχἰςίᾳ, απᾶ πΊο 6ΠΊΟ78 16 
ποϊίἩον ἀοτίγαΗτει]σ ος Ὦγ ρ8χ{Ιοῖρᾶ- 

εοπ;: οὖκ ἐκ θελήµατος ἄλλου ταύτην 
ἔχει καθάπερ οἱ λοιποὶ πάντες ἀθάνατοι, 
ἀλλ’ ἐκ τῇς οἰκείας οὐσίας, [Σ156. Ματί,] 
Οιάεί. 6τ, οὐσίᾳ ἀθάνατος οὗ µετουσίᾳ, 

Τῃοοᾶ. Ρἱαῖ. τα. Ῥ. 145: 59 Βπΐοεσ, 

Τηρεαιτ. Το].1.Ρ. 190, Ῥείασίας, Τ Πεοῦ. 

Ῥουπι. τατ. 4. 19, Ὑο]. 1, Ρ. 200. 

φῶς οἰκῶν ἀπρόσ.] ’ ἀιοεϊέπρ ἐπ ζἱᾳ]έ 
ωπαργγοασλαῦίε Ἱπ υπ βα0ηπιθ 
Ίππαρο ἄοά ἶβτερτοβεπ{εᾶ 85 ἀπε]]ίπρ, 
98 {5 ποτ, ἴπ 8Ώ βἴπιοβρΏοτο οἳ Ησὴ, 

βαττουπᾶρᾶ 7 ρ]οτίεβ νΏ{οιτπο οτεαθᾶ 
ηβ{ΠΥθ ΠΙΑΥ 616Υ αρργοασ]ι, ΠΟ 1ηοχ/{α1 

679 πιαγ οπευ σοπἰεπιρίαίε; 880 Ὀοουν. 

Τοῖς πλουσίοις ἐν τῷ νῦν αἰῶνι 17 
παράγγελλε μὴ ὑψηλοφρονεῖν, μηδὲ ἦλπι- 

ΒοπιθπΊια{ βΙπα]αγ Ίπηβρθβ οσσ π ἐς 

Ο. 3. : οοπαρ. Ῥβα]πῃ οἵγ. 2, ἀναβαλλόμε- 
νος φῶς ὡς ἱμάτιον, Ώα. Ἡ. ας (Τ1ιεοᾶ.), 
καὶ τὸ φῶς μετ) αὐτοῦ ἐστί. 
ὃν εἶδεν οὐδεὶς κ.τ.λ.] ’ ιονοπι πο Ίπαπ 
6υ6Υ 6αὺ οἵ 64η 8εο:᾽ 89 Ἑκοᾶας ασσ]Ἡ, 
ο, Ὀοτῦ. 1τ. 12, ἆοἨτ Ἰ. 18, τ δοῦμα 

ο ἵνε το, 8]. ἘΟΣ τθοοποἰ]αδίοη οἱ ἔθβθ 
Ἀπᾶ αἰπαῖ]οχ ἄρο]αταοπς ψη δα δεσίς 
βποἳ 5 Μα({Η, τ. 8, Ἠεῦ. χΗ, τᾳ, Βθθ 

ἴμθ εκοε]]οπί Ἰθοίπτο οἱ ὮΡ. ῬθβΙβοἨ, 
46 Ππυϊκιοηζἑαὶο 6ἳ, Το]. 1, Ῥ. 118 Εᾳ. 

(ο, ΟἨατίοπ). ΤΠθροβίΜοπβ]α1ᾷ ἄονπ 
Ὦγ Ῥθ8χβοπ ατο ’'Ώθια οϱς {πτΙβῖΡ1118 

(1) οσα]ο οοτροτα1! ρου ροΐθηδί8τη παίι- 
χ8]θύι, (2) οσα]ο οοσροτα]! {π ααία Βιι- 
Ῥοτπαζατα]1, (3) οοπ]ο ἱπίοΙθοθααΗἰ ἵπ 
αίαΐία παὐατα!Ι,) απᾶ (4) «Ἱπτιαϊρ]Πίας 
θββεπ{]ο) ἀῑνΙπαρ ποπ {ο]11{ οἸατατη νἰς]ο- 

ηρθπα Ἰπῇο]θοίια]θιι ἵπ βἰβία ΒΊΡροι- 

παθατα:) Ῥοθΐατ. Τ1ροί. Ώοβπι. τΠ. 
1, 1 βᾳ. Το]. 1, Ῥ. 445 εα. 

17. Τοῖς πλουσίοις κ.τ,λ.] ’ Τοίᾖε 
φέσι ἴπι ἐλο Ῥγεβεπί τοοτ]ά,) πια] 

ἀῑνίίοι Ἐρμθβί, Βθπρ. Ἐν τῷ νῦν 

αἰῶνι ταἈβῦ Ὦθ οἱοβθ]7 ]οϊπθᾶ πΙζ] τοῖς 

πλ., 80 88 0ο ππ8Ι πρ πὶθα {6 οπθ 
βἰηρ]ο {άθα; βθ9 ποίθΒ οπ Ερήι Ἱ. τ, 
φΆθχθ ἴλο τα]θΒ {ος {πο οχαϊββίοι οἳ 
{1ο ατίἰο]ς 01 {16 αρρεπιᾶρθᾶ ΠοΙπ Το 
ΡτίεΒγ εἰαῦεᾷ; 5θθ αἱδο Ἐτίδζ, Ῥοπι. ΠΠ. 
48, Το]. 1. Ρ. 105, Απᾶ Ί1πςΣ, γ. 82ο. 

3, Ῥ. 129. Τ39 ο]β1βο ἵβροσΏβΡΕ αἀᾶθᾶ 
ἐο βπραοβέ {1ο οοπίταβθύ Ῥείποαη {ιο 
τῖσ]θς οἳ Ε1ῖβ πγοτ]ᾶαπᾶ {19 ἰταο τῖσἸιος 
ἴπ ἐς πγοτ]ᾶ {ο 60Π16; Καλῶς εἶπεν Ἐν 

τῷ νῦν αἰῶνι, εἶσὶ γὰρ καὶ ἄλλοι πλού- 
σιοι ἐν τῷ µέλλοντι, ΟΠ1ΨΡ. 116 οκ- 
ΡΓΕΡΒΙΟΏ ΔΡΡΘΑΣΡ {ο Ἠαγθ Α Ἠε[ταϊςθίο 

ἨἩ2 
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κέναι ἐπὶ πλούτου ἀδηλότητι, ἀλλ᾽ ἐν τῷ Θεῷ τῷ παρέ- 
- ” 18 χοντι ἡμῖν πάντα πλουσίως εἷς ἀπόλαυσιν, ἆγαθοερ- 

γεῖν, πλουτεῖν ἐν ἔργοις καλοῖς, εὐμεταδότους εἶναι, κοι- 

ακὲ (0219 ΦΥ); εοοοσκ. ἵη ΒοἈοσΒίᾳ. 
Ἠογ. Ηεὖγ. Ὑοἱ.τ.Ρ.882. Έοτ α ΡΟΠΕΙ- 
Σα] ΒΘΥΠΙΟΠ ΟἨ ἐπῖ5 απᾶ {1ο ἔψο {ο]]ού- 
Ίπρ τοιςθς, 5θθ Βρ. Ἠδ]!, δετπι, ΤΙ. 
Υοἱ. τ. Ρ. 102 βᾳ. (ΟΣέ, 18317). 

ἠλπικέναι] ἰο δεί ᾖοφεδ, 'ἴο ἨβΥθ 
ἨἉορεᾶ απᾶ οοπίπαθ {ο Ἡορθ;’ βθθ Ἱπῖ- 

ηθΥ, γ, δ 4ο. 4. 8, Ῥ. 244, ἄἼθεῦ, γ. 

Ῥ. 21, Όπ {πο οοπβταοθῖον οἳ ἐλ- 

πίξω ψι(λ ἐπὶ απᾶ ἐν, βεθ ποῖθβ οἩ ϱἩ. 
ἵν. το. πλούτου ἀδηλότητι] 
ελα ωποεγἑαϊπὲ οἱ γἰσ]ιεδ ;’ 8Π 6ΣΡ1Θ8- 
βἵοη αὐπάἱθᾶ]γ ππουθ ἔοτοίρ]θ {λατ ἐπὶ 

τῷ πλούτῳ τῷ ἀδήλῳ ; οοπαρ. Ῥοπι, τ]. 
4. Τ1ο ἀἰβμποβου Ώδύπθεη βἰιο] ϱΧκ- 

ὮΙΘΒΒΙΟἨΒ Απᾶ ἡ ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελ. 

σα]. Ἡ, 6, τά, ἔλουρ]ι ἀθη]οᾶ ὮΥ Ετιίή. 

Ἅοπι. Υοἱ. π. ϱ. 368, 18 βαθ[βοξοτῖ]γ 
πιαἰη{β]πθᾶ Ὦγ πας, ζγ. δ 34. 8, Ῥ. 

211. 1π ΕαΟ1 οΏδερ ἴχθ οχρτθβεῖοι Ὠδε 

α τηθίοτ]οβ] οο]ουτίαρ. 1η 

{πο {οΠογίτπρ νγοτᾶς, Ιπβιθαᾶ οἱ ἐν τῷ 

Θεῷ, 1ιαο]ππ. τθβᾶβ ἐπὶ τῷ Θ. πλ ΑΡΙ 
Τα (ΡΙΕΔὲ οἵη, τῷ); τῇ 1ηβ.: Οτὶρ. 

(1ᾳ6.), ΟἨ1ΥΑ., ΤΠΘΟΡΗ, Τ119 θχίετηΒ] 
Βαέλοσί6γ 15 οοπ{θβϱοᾶΙσ οἳ τει ρτεαύῦ 

γαὶρ]ς; ἴπο ῬτοβαβΙΗζγ οπετει οἱ 

8 οοπβτπιβΏῖοη οἳ {πθ βεοοπᾶᾷ οἶβτβθ 
{0 {1ο Εταί, απᾶ Βΐ Ῥαπ]”9 Κηοτη 1οτθ 
οἳ ρτεροβΙ{οπθ] ΥΑΣΙΦΦΙΟἨ, 81θ ΒΙΟ] 
Ππηροτίαπί αχραππεη{β 1η {ατουτ οἳ ἐπθ 

ἐοχί [βαρροτίεᾶ ὮΥ ΡΖΚΤΙ; ϱτοβῦ 1η8- 

19197 ο{1η5Β.; Οµίρ., Τηθοᾶ.,ΏΑΠΗ., 81., 

απᾶ αἀορίεᾶ ΌΥ ἔο ταδ]οχϊ{γ ο τοσθπύ 

θά1ξογβ], δ]λαί πο τηαΥ Ρρετ]αρβ ο {πβίῖ- 

Άθᾶ {η β τοαἰπῖπρ 19 ρτοβθηαί χοβᾶ- 

ἴπρ. Τηο αθ]οαίο τῷ ἑῶντι, πἀᾶθα ἴο 
Θεῷ ἵη Άεο., ἐαουρ]ι ἐπὶτ]γ βαρροσίθᾶ 

[ΡΕ (Όοίἃ οτι. τῷ) ΚΤ.; α1.; 855, (Θοῦ]1), 
Οἴατοπι., αἱ.], ἄοθβ ποῦ 8εοΠΏ ϱοπ11πο, 

Ῥαῦ {8 ρθίΏαρβ ΟΠΙ7 8 τοπἠπήβοθησθ οἳ 

ο. {ν. 1ο. εἰς ἀπόλαυσιν] 
ἐ[ου οπ/ ο πιοπέν «ο ΘΠΙΟΥ, ποῦ {ο Ῥ]αος 

οασ Ἠθητί Απᾶ Ἠορθ 1π;᾽ οΟπΠΡ. οι. 1τ. 
3, εἷς µετάλημψιν. /Όῦβειτα απίεπι 
οµβο {αοἴίαπι απ {]ιθείπ ατα ρχρρᾶ]οαῦ 
Ῥουπαι οπιπῖρας ααἶτα ἆμχθ. Β6πβΒ 
θπίτι ο8ὲ, οατηςί ρ]επᾶσθταπῃ οπωπ τη 
οορίᾶ αβῄαατητβ, 08 {πάθη π{Η11] Ἡς- 

Ῥοτο πἰβϊ εκ ϱοἱᾶ Ὠεί Ῥοπεάιοίοπε,” 

Οε]ν. 

18. ἀγαθοεργεῖν]' ἐ]ιαί {λιεγ ο ϱοοᾶ,) 
ερλοιυ Ἱπάπερα ; ἵπᾷ, ἀερεπᾶεπῦ οἩἳ 

παράγγελλε, δπ]οίπ]ηῃ ΟΥ {119 Ρροβῖΐτο 

βἱᾷ6 ἐ1ιθ 15ο πγἩῖοὮι {11ο τ1οἩ ατθ {ο π1α]Κθ 

οἱ {ιαῖν τίσἩθβ. ΤἨ9 ορθη {ο ὧγα- 

θοεργ. οΏΊΥ οσσαχβΏετθ; ἔλο οοπ{τβοίεᾶ 

ἀγαθουρ. ἵπ Αοἲβ αἶν. τ7. 19 ἄϊβήπο- 

εοπι οἱ Ῥεηρε] Ὀείπθεη {16 αἀ]εοβίνερ 

ἠπνο]νθά ἵπ {15 απᾶ ἴπα {οη]οπίπα 

οἶδαβο 15 ΒΟΑΙΟΘΙ7 οχβοῦ, ΄ ἀγαθὸς Ίπ- 

Εοτῇ αἰπαπ] ποβίοΏεπα θεα Μιά ὑπίς (οοἳ]. 
Ματο,. κ. 18, ποῦ.), Καλὸς οοπηοῖα{ 

γιο] ἰειάίπεπι᾽ Τἃο Ιαΐΐας ποτά 18 
οοττοοῖἰγ ἀεβπρᾶ, βεο Ώοπκβ]ᾶς. σταύμῖ. 
6414: ἐπ9 {ουπαες, ἃ5 1ΐ5 ῥγοδαδίε ἂετῖ- 

τθΔίοηΏ (-Ύα, 60ρΠ. ΜΙἩ χα, Ώοπβ]ᾶς. 

{θ. 8 323, οΟ11Ρ. Ῥθηί6Υ, Ἡωσεῖίεο. 

Το]. τι Ῥ. 64) 8ε6ΙΙΡΒ {ο 5αββθβῖ, ΠΙΘΥΙΕΒ 
χβζμον {ο 18, οἳ “πάπες, αδεὶςῦ- 

ΆΏος;) οοπΙρ. ποίθΒ οπ ἄαἲ, τ. 22. 

εὐμεταδότους... κοινωνικούς] //6ε ἴπ 
ἀῑδιγέδιίπᾳ, τεαά! 1ο οοπιιιἰσαϊςα ;᾽ 

βο8τοε] ’ τομᾶΥ ἴο ἀἰριτίσαίε, ΑπίἩ. 

(οοπαρ. 875.), 85 {]]ς 66επ1β ταίμες {ο 

Ππρ]σ]ο (πα Μα το οσα ήπβΙοἨ-(Κος ! 

ο. ἴπο Ῥαββίνθ ἐθιππίπβ{1οη. -τος (1618 
Ἄβοᾶ γη 6οἱ1θ ἄθρτθε οἳ Ια16γ), 566 
Ῥοπα]ᾶς. Ο6γαἰψῖ. 8 156. Κοινωνικὸς 18 
ποῦ ὁμιλητικός, προσηνής, ΟἨ1ΥΑβ. απᾶ 
ιο γθοῖτ εκροβίΜοτ8 (΄ {παῖ]ς οοπγἱ6- 
ἔαφ, Ῥ6πα), Ῥπ8, ας ἐ1ο οοπ{οχῦ οἸθατ]Υ 

βΏοπβ, 'χθαᾶσ {ο Ἰπιρατί {ο οὔμους,) 

866 (1. υὶ, 6. Ῥοΐπ αἄ]εοβτθς τό 
ἅπ. λεγόμ" ἴπ ἐλο Ν. Τ. ἘΟΣ 8 ΡΙ30- 

σα] 5ΘΙΠΙΟΏ οἩ {Πίβ απᾶ ἐἶιθ ρτοοεᾶίπα 
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, 3 - νωνικούς, ἀποθησαυρίζοντας ἑαυτοῖς θεµέλιον καλὸν εἷς 19 
τὸ µέλλον, ἵνα ἐπιλάβωνται τῆς ὄντως ζωῆς. 
Ἑοερ {ην ἀερος]ζ, απᾶ 
.. αἳ Γ9ἱ5ο Ἱςήου- 

τθχςθ5 56θθ Βοτοτῖᾶρε, θυπι, ΟΣΣνΙΙ. 

Το]. Υ. Ῥ. 426 (Α.-0. Τ40ν.). 

10. ἀποθησαυρίζοντας] ΄Ἰαψίπρ τρ 
ὅτι εἰογθ,) Απ. ποτε 18 πο πθοθβρἑτ 
ον ἄερασίηρ ἔτοτα ἴμρ τθρα]ασ πηρα 

ἰπρ οἳ ἴπο ποτᾶ; {πο γὶοὮ ατθ οχΏογἰθᾶ. 
{ο ἔα]εο /γοπι (ἀπὸ) ἐῑιαῖτ οπΏ Ῥ]εηίγ, 
ππᾶ Ὁγ ἀρτοίίπρ 16 {ο {πε βοιτῖορ οἳ 
αοᾶ απᾶ ἴλο τε]ῖοί οἳ {ο ροον ποἰπα]- 
17 0ο ἔγοαδιγο 18 γρ 35 8 ροοᾶ [ουηᾶα- 

Ώοη {οχ πο {πίπτο: ἴπ {1ο ποτᾶς οἳ 
Ῥοτοτῖᾶρο, “ἰλεῖχ ορίαίες πΙ]] ποί ἄῑο 
νηἑἩ έἨποπα, Ὀτί 11ιεγ νΠ]] Ἠατο ]οῦ απᾶ 

εοπηαζοτέ οἳ ἔλεπα 1π {πο οἶῃου ποτ]ᾶ, 

Ἀπηᾶ Ἠατο «81156 ἔο Ῥ]θςς (4 οἳ {ος ἐ]απι 
{ο αἲ] οἰογη1ϐγ,᾿ 8εγπι. οκσνιι. Το]. τν. 

Ῥ. 4390 (Α..-Ο. ΤΗΤ5.). 19 ρτεροβί{]οα 
ἀπὸ ἄοθβ ποί θΧδοῦ]γ1ηθΑη «ΒΘΟΥΒΙΠΙ,” 

επ Ἱοηρίπαπππι) (Βαεπρ.), Όαέ 686Πι5 

10 Ροϊη{ ζο ἐπ βοἈγοθ ἔτοτα πἩΙοἩ, απᾶ 
19 Ῥτοσθββ 7 πΏ]οῖι («εΕροπεπᾶο {]ιθ- 
ββατυτα οο]Ηροτο, που, ἆε Ψετὸ. 

Οοπιρ. 1. Ῥ. 11), ἴΠαγ 816 {ο πηἉΚκο 

{λιεῖτ θησαυρούς; ΟΟΠΙΡΑΥΘ Ρϊοᾶον. Βία, 

Β 101. ν. 75, πολλοὺς τῶν ἐκ τῆς ὀπώρας 
καρπῶν ἀποθησαυρίζεσθαι. 

θεµέλιον καλόν] «α ζοοᾷ Γοηπάαίίο ;᾽ 
τοῦ πλούτου τὴν κτῇῆσιν ἐκάλεσεν ἄδη- 

λον, τών δὲ μελλόντων ἀγαθών τὴν ἀπό- 

λαυσιν θεµέλιον κέκληκεν, ἀκίνητα γὰρ 

ἐκεῖνα καὶ ἄτρεπτα, 1 θοᾶ. Θεμέλιος, 

15 πιθρᾶ βοατοθῖγ Ὦο 5αϊᾶ, 16 ποῦ Ώοθγθ 

τιεθᾶ {ΟΥ θέµα (οοπιρ. ΤοΡῖΐ ἴν. 9), που 
55 οᾳυἱγα]επέ ἵω ΥηθαΠίΏΡ {ο συνθήκη 

(Πατηπα.), Ὀαῦ τεἰαίης 165 πβια] απᾶ 
Ρτορος πηθηῖπρ: 8 βᾳοοᾶ Γοωπᾶαίίοη, 

(οοπίταβύ ἀδηλότης πλούτου) 18, 88 16 

Ἡ/6ΥΘ, 8, ῬοβΒΘΒΒΊΟἨ ψἩ1οἩ {1ιο τίοἩ 4 
1ο Βέοτο πρ {ΟΥ ἴΠεπιβε]τθβ; ΟΟΠ1Ρ. οἩ. 

ΠΠ], τῇ, βαθμὸν ἑαυτοῖς Κκαλὸν περι- 

ποιοῦνται. Τποθτθ 16 ηοῖ Ἠετο, 35 Ί16- 

βίπροτ χθπιρτ], ΑΗ οοπ{αβῖοα, Όπέ 

οπ]σ α Ὀτετίύ οἳ οχρτεβεῖοα ἹἩ]ῖομ 

τω Τιμόθεε, τήν παραθήκην φύλαξον, 20 

τηϊρη{ Ίατο Όθοι πιοτθ {11γ Ρα 1669 
{οτοῖθ]ψ οχρτθββθά ὮΏ7 ἀποθησαυρ. πλοῦ- 
τον καλῶν ἔργων ὡς θεµέλιον (Μετ): 

11ο τίοΏ ουῦ οἳ ἐλαίς 11ο1θΒ 8τθ {ο 147 
πρ α ὑσθββητα; 011β {θαβττθ 18 {οῦθα 

θεμέλιος καλός, οη γΠ]οὮ {Που πιαΥ 

τεβί ἴπ οτᾶςτ {ο 17 Ἠο]ᾶ ΟἨ τῆς ὄντως 
ζωῆς. Τε ἔοτπι θεμέλιος 18 Ὦχορθσ]γ 

5η θα]. (οοπαρ. Ατςῦ, 4νεε, 1127. θεµε- 
λίου» λίθουο), Ὀτιέ 15 οοπιαοΏ]γ αβθᾶ ἵτπ 

Ἰ8ΐ6τ υτῖίθτς 5 α εαΏαῦ., ε.ϱ. ῬοΙγὸ. 

Ἠ{βέ. π. φο. 9, ΟΟΠ1Ρ. ΤΊΟΣΗ, ΝΤ, Β.τ, 
τῆς ὄντως ζωῆς] /ἶ]ιο ἔνωο Ι[ε,᾽ "ε]ναί 

το]νέο]ν {ς γι Ιέγε; ᾿ 'οε]]ο απ ταθτῖ(ο 

ϱθυ]θ ο6 ΊοΠπ1, Ῥ8χοθ(Πθ 18, Ῥεχβρεοίῖτε 

ἄθ Ία πιοσί πο είέο Ῥ]ας ἄ)οπιῦτο βς 
β6ς ᾖομχς,᾽ Βειβς, Τ]ιξο]. Ὁ1υγξ. 17. 24, 

γοἱ. 1. Ῥ. 262: ἴιαῦ ο ἵπ ΟἨτὶρή 
(ο Τῖπι, 1, 1) πΏῖοἩ Ῥερῖπς Ιπᾶθεᾶ Άεγα 
Ό8 16 Ῥοχ{θοῖθᾶ Ἡθγθα{ί6γ: τὸ κυρίως 

ζῆν παρὰ µόνῳ τυγχάνει τῷ Θεῷ, Οχῖ- 

ΡεΠ, ἵπ ὕοαππ. 1. 11, Ὑο]. ΙΤ. Ρ. 7τ 

(ο, Ῥοπεᾶ.), 696 ποῦθε οἩ οἩ. 1τ. 8. Οπ 
{Πο γποαπῖπρ ο{ ζωή, δες Ττεπο]ι, ΟΠ. 

β ο], απᾶ ἴἩθ ἄθερθτ απᾶ πἹΟΓ6 6ΟΠΙ- 

Ῥτοϊαπεῖτο ἐγθα(ῖδο ο{ΟΙ5Παβες, ΟΡβ- 

συἶα, Ῥ. τ87 5ᾳ. ΤΠ τελάἰηρ αἰωνίου 
[ατεο. πα ΏΡΕΕΤΙ] {ου ὄντως 18 τθ- 

1θοίεᾶ οἵει Ὁσ βε]ιοῖᾳ, θπιᾶ ἨΒβ 616ΥΥ. 

ΆΡΡΘΔΙΑΠΟ8 οἳ Ῥεῖηρ 8 Ρ]ο88. 

πο.  Τυμόθεε] Το θβτηθεῦ απᾶ 
ἠπαϊτίάπκΗσίπρ αᾶάτοση 18 |, βαΠ(αρ]θ 

Ῥτοίαορ Το ἴῇιθ οοπο]αᾶῖπρ ραταρταΡΗ, 

νἨῖοἩ, 5 1η 2 005, χα. 11, ΒΙ., 001: 
ἴπΙπβ 1Ἠθ απ απᾶ ϱαῬθίαποῬ οἳ ἴπο 

Ἐρίβί]θ, απᾶ Ὀτίπρς αραῖη Ιπίο νΙθύ 

ἴπο βθ]οπί Ῥοἱηίβ οξ {πο Αροβίθς 
Ῥγθνίοαβ παγπῖηρβ θπᾶ οχΏοσία{ίοπς, 

τὴν παραθήκην] “ἴ]ο ἄεροοί; οη]ψ 
(α) Ἡετο, απᾶ (β) α Τΐπα. 1. τ2, δυνατός 
ἐστι τὴν παραθήκην µου φυλάξαι, αηᾶ 

(Υ) ο Τΐπι, 1. 1ή, τὴν καλὴν παραθήκην 
φύλαξον διὰ Πνεύμ. ἁγίου. Ίπ ἴ1θβο 
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ἐκτρεπόμενος τὰς βεβήλους κενοφωνίας καὶ ἀντιθέσεις τῆς 

ἴἨτθο ρ8ββῃΡος {19 οχαοί τοίθγεπος οἳ 
παραθήκη 5 βοπιοηλαί ἁουοία], 16 

866Π18 Ηήρ]Η]σ ῬχοῦαΡ]θ ἐῑιαύ {ο Π1ΘΒ1Ι- 
ἵηρ ἴπ Α]] ΊΊχθρθ Ῥ8ββββΘβ ΙΙ ο 

}ωπᾶαπιεπίαϊ! ἴπθ βαππθ, Ὀτέ 16 1β ποῦ 

ΠΘΟΘΒΒΑΣΥ {0 ΏβΊάΡοσ οιχβε]τος (1 {11ο 
Αββυπιρίῖον μαί ἵπ α1ἱ πτορῬ ρα5ββσθς 

1918 εσασΜἴι/{θββτΠΘ, --ἴἨθ ΠΠΠΘΟΘΒΒΑΥΣ 
Βαρροβἰδίοη υλήσ] {πίρχέογθς η] 9 
Ὑπο ιο], οὐμοιγῖρο αδ]θ απα]γβῖᾳ. Ἠπιαί 
ἵᾳ 6 αρργοαύπιαἰεῖγ οοπΊπΙοΏ Π1ΘΑΙ- 
1πβ2 ΟἸθιτ]γ ποὺ οἶίλον «Ἠ]ᾳ βοι],” 

1 Ροῦ. Ίτ. το, Ώ6ηρ. οπ(β), ος 15 'βου]”ϱ 

β]ταβῖοη, {οτ [πῖα Ιπίοτρτείαβίοη, 

ἔποιρ]λι ρ]ατεῖο]θ ἵη (6), που]ά Ὦγ πο 
τηθαης Το βπή(αῬ]9 ούτος 1 (α) ος (); 
ΏΟΥ βββίηπ τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος, 
Τ1εοᾶ. Π.1., {ος ἠΠῖβ που]ᾶ ἵπ εξεοῦ 
Ἰπ/τοᾶπορ  ἑαπίο]οργ Ίπ (γ). ού Ἱπῃ- 
ΏτοΡβΡΙγ, α5 ο Ἡ)., Ἠπίλοτ, α]., “ιο 

Ἰπϊβίθτίο] οΏ1οο,᾽ {.ε. '1πθ αροξίο]ῖο 
οΏβος) ἵπ (α), “ἴπθ οΏ]ορ οἳ Απ 6ΤΑΗ- 
6οεῖ ” {η (8) οπᾶ (Υ): ἔπετο 15 1οπ6Υος 
Ἰ18 ορ]θοδίοη, ἴλαί ἐλοιρΏ πού πἩ- 
βαϊζαρ]ο Ίπ (8) 16 ἄοθρ πού οἰίπες Ἠθτε 
οἳ ἴπ (Υ) θβϱΏ{ ΙΓ ἀῑτοοί ορροβϊ οι 
ο π]λή {9Ι1ού/8, τὰς βεβήλους κενοφω- 
νίας καὶ ἀντιθ. κ.τ.λ. Όπ ἴπο π]οῖθ 
ποπ, {19 ρ]οβς οἳ ΟἨ17β. οπ (6), ἡ 

πίστις, τὸ κήρυγμα (οοταρ. ΤΊΘΟΡΗ. 1, 
ἴοππη. 1), οἵ 1αἱ1ΘΥ, ΏΙΟΥ6 βΕΏΘΓΑΙΙ7, 

ιο ἄοοίτῖπο ἄθἰιγογθᾶ ({ο Τ1πιοῦγ) 
{0 ρτθβοἩ.,) σαὐπο]ίοερ βᾶ6ῖ ἐπ]εηαπι, 
γἸπορηῦ, Τήτῖτ, (Οοπύποπ. 98Ρ. 231, 9. 
Οσέ, τ8ᾳτ), Βεθταβ Ῥεβί {ο ρύθβεττο ἴ11θ 
ορΡροβίἑοη Ἠθχθ, πιά {ο Ἠαχπιοπῖσθ 

ψηἩ ἴμθ οοηθεσχί ἵπ (Υ), πΏῖ]ο να 8 
ΑαλρΏί οσραηβίοη 1 τηαγ 5180 ΡθβρΡ]θᾶ 

Ίο (β); 5εθ ποίθβ ὄπ ἶοο. Οοπιρ8τθ 
τ Τῖπα, {, 18 απᾶ 2 Τάπα, 1. 2, Ῥοῦ] οἱ 

ψ]ήσ]ι, εβρθοίθ1Σ ἴπο {οσ1Ί6Υ, βθεΠ 
Αα ἰβ[αοἴοσΙ1γ {ο οοπΏττα {1β ΙπίθΓρΥθ- 
ἰαβοη. Όπ παραθήκη απΏᾶ παρακατα- 
θήκη (Έεο.,---Όαῖ γη πιοββ πηρα (βοῖθπί 
απἰποσ1{γ, ιο Ι0ΐ6ς οἳ ψἩῖοι 18 ΑΡΡΥ. 
{3ϊθ πιο Ιᾷἱοπια{ίο ἔοτπα, 5ε9 Τιοςθοῖς, 

ΡΊΥΥΠ, Ῥ. 911, Απᾶ 6ΟΠΙΡΕΣΘ ἔμθ ΠΊΤΠΘ- 
χοΙΒ οκκ. ἴπ ΤΠ εΜεῦ. ὑπ ἶος. 

ἐκτρεπόμενος] ΄ανοίᾶ(πρι ΑαίΠ., «ἆθ- 

νίαΏβ,’ Τα]ρ., ΟΙβτοπα.; ιο ππϊᾶ α]ε 
τοίοβ, 68Ο. πλ απ 8οσυΒ. οΏ]θοίῖ, Ὦθ- 

πρ βοπιθΏίτηθ ϱαἰ{αὈΙΥ τοηᾶεταᾶ Ὦγ α 

πογᾶ οἱ ἀϊβετοηπί πιραπίηρ ἴο {παί Ὦγ 

π]ήο ἐπ Αοἴ. σοίοθ 15 θχρτεββοᾶ: 
οοτηρ. Ίήπευ, 6. 8 38. α, Ρ. 226- 

κενοφωνίας] 'δαῦῦ]έπρε,) “επιρὲη-ταἰ]- 
πρε,᾽ «ΥΑΊΟΒ Εἶπθ παθηῖθ ΒΟΠΟΒ; Ἐ8- 

Ρ]ια], ---οΏ]γ Ώθτο οπᾶ ο Τίπι, Ἡ, τό, 

Άπιά βοαχοε]γ ἄῑβεχεηῦ 1η ταθαηῖπρ ἔτοπα 

µαταιολογία, τ Τα, Ἱ, 6: οοπ/σθβῦ 
{188 1ν. 6, απᾶ οοπηρ. Ώθγ πρ, Οὔ9. 

Το]. 1Τ. 2, Ῥ. 642. ΟΠ βεβήλους (πΙ4οἩ, 
35 ἴ]πιο οπρείοπ οἱ 6πθ ατ[]ο]θ ϱΠΟΥΒ, 

Ῥε]οπρβ Αἶεο {ο ἀντιθέσει) απᾶ {1ο 
Ῥτεβχεᾷ αχύ., οΟΙΠ1Ρ. ποῖθΕ ο 6Ἡ. 17. 7. 

ἀντιθέσεις κ.τ.λ.] “ορροβἑΐέοπε οἱ ἰλε 
/αἱθεῖη-παπιοᾶ Ἰπουω]εᾶρα, 'οἳ ἴπθ 
Ἐποπ]εᾶρο πΊοὮ {α18ε]Σ αχτορβίες {ο 
19βο]{ ἐαῦ ΏΩΧΠΘ,᾽ «ποη θηἶπα Υ6ΤΑ 
βοἰεπί]α 6856 Ῥοΐεςύ απ τετίἑα[ῖ 601- 

ἐχατία, οϱῦ,᾽ Ἐβύ. Τ119 οχαοί πιρβπίτπσ 

οξἀντιλ., ] ΔΤΙΘ6Φ1 [οοπ{οχείοπθΒ, οΡ- 

Ῥοβἱ{οπθς]”7Υ.ἡ1ββοπιθ λα ἑα1[μοτ]{ 
{ο ββοθτἰαΐπ. Ἔβας (Ῥαεἰογαῖῦν. Ῥ. 26 
Βᾳ.), ἴος οὈτίοιβ 16ΒΒΟΏΒ, ΏΓΘ886Β {πα 

βρθοία] α]]αξίοη 6ο ἐιοΜαχοἱοπΙδθοΡΡο- 
βΙ6ἱοΏβ Ῥοΐύπθεν εμο 18Υ’ αηᾶ ἴπθ ἄοερεὶ 

(566 Τατ]. ἠζαγο. τ. το), Ὀαἳ Ἀ8ς θθεπ 
αὐ]σ απβποχοᾶ Ὦγ Ἰίοβοῖος, ΟΤιγοποί. 

Ῥ. 304. ΟΠΕ. απᾶ ΤΗΘΟΡΙΙ. (οοπιρ. 
(Ποαπι.) χοίος 1ἱ {ο ροτβοπα] οοπ{το- 

τοχβῖθβ απᾶ {ο οὐ]θοίοπθ αραἰπεί ἴ]ιθ 
οβρθΙ; αἷς οὐδὲ ἀποκρίνεσθαι χρή; 
ὑλήᾳ Ἡοπθτευ 18 ποῦ απ{ζθ βαῇβοἶθηί]γ 
Εεπαια]. Το Ίπηραββο τηϊρλιό 6 
{ποιρ]ί αἲ Βτβί βἱρ]{ 6ο Ῥοῖτῦ 6ο ΒΟΠ1Θ- 
ἐΠῖηρ βροοἰβο (οοπαρ. Ἠαί]ιοτ); π]θυ 
Ίογθτθχ πθ οὗβθχτθ ἰ1βί κενοφωνίας 

απᾶ ἀντιθέσεις 8χθ ππᾶςς 11ο τΙπου]άπα 
οξ 8 βἶπρ]θ ατβΙοἱθ, 16 56επς ἀμΠοπ]ό ζο 
ηΘΙΠΊ8ΙΠ 8, ἨΙΟΥΘ ἀοβηϊδε πιθηπίηρ Τη 

» 
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ψευδωνύμου γνώσεως, ἦν τινες ἐπαγγελλόμενοι περὶ 2ἵ 
8 

τήν πίστιν ἠστόχησαν. 

Ῥοθηθάᾶϊοβίοη, 

19 Ἰα1ΐογ ποχᾶ ἔἶαπ ἵη {1θ ΕΟΥΠ1ΘΥ. 
Ύμ666 ἀντιθέσει ἴλθη 41θ ΡΘΠΘΙΑΙΙ7 
ἔπθ Ῥοβίδῖοπβ απᾶ {ςποβῖηρς οἳ ἔρ]εθ 

Κποπ]οᾶρο ψ]ιῖοᾶ αγγασοᾶ {λαπιβείτος 
αραϊπεὲ {πο ἀοοθχῖπρ οοτητα]ἐθᾶ {ο 

Ἐπιοίγ, ---τὰς ἐναντίας θέσεις, ΌΟΥΑΥ; 
5ο 6τεπ ο ἸΜείίθ. Τηἱ6 

τβθ οἱ {Πθ ρου] ἴθγγα γνῶσις 56ΘΠΙΒ 

ξο ΕΏοπ ἴπαῦ 19 πας Ῥεοοπήπᾳ {1ο 

αρροεΠαίίοπ οἱ {πβί {α]βο Αγιά αἀᾶ]- 

Πᾷοας {οασλίηςρ, Πίος, ἰακῖηςρ 158 
τῖσο τοπ α σοπὶσι ος ΟΑΏΡα]βο 

ΡΙ4]οβορ]ισ (Οοἱ. Π. ϐ), αἰγεβᾶν Όοτο 
ψἑπῖη 1δ 1μθ ϱθεᾶς οἳ ααῦβθαποηῦ 
Ἠετεεῖθς, οπᾶ πβθ Ῥτορβχίπρ ἴ1θ πα 

{οχ ἐῑ1θ ἀρβπῖίο ρποεἰοἵππι οἱ α Ἰαὔθτ΄ 
οβη[αγ: οΟΠ1Ρ. ΟΗΕ. απᾶ θε. Τηθοᾶ. 
ἴπ ἷο6., πᾶ 89Θ ποίθβ ΟἩ ΟἨ. 1. {. 

21. ἐπαγγελλόμενοι] “πια]ίπᾳ αρτο- 
1εθθίοη οἱ: «159 Βθ {θτθηίθς, ΒΏ6σα: 

5εθ ποίθβ οἩ οἩ. Ἡ., 1ο. 
ἠστόχησαν] «ποϊφεεᾶ ἐ]είγ αἴπι ; Ἠγ1θ- 
βἴηρει Ἠετο χρθς πιοβύ {αχ]γ λαί 16 

15 Ῥετίοοί]γ ἱποτθᾶϊῦ]ο ἐιαῦ ΑΠΥ ἔοτρεσ 
1η 11θ βεοοπᾶ οθηὕασΥ εΠοι]ᾶ Ώατο ϱ}ρ- 
Ῥ]1θᾷ βο πα]]ᾷ 4Ώ θαΡγ8ΒΕΙΟΠ {ο {ο11ΟΠ6ΤΒ 

Ἡ χάρις μετὰ σοῦ. 

οἳ ἐμο Μαγοϊοπ]{θ ἄποβῖς. Οπ ἀστοχέω 
566 ποίθΒ οἩ ο. 1, 6, απᾶ {οχ ἴπθ προ 
οἱ περί 869 ΠοίθΒ οἩ ΟἩ. ἵ, το. 
μετὰ σοῦ] Βο Τήδες, πι ΡΕΙΚΙΙ; 
ἨΘΑΣΙΥ 81] 11βΒ.; ππβ]οπΙ{γ οἱ Ῥν., αηᾶ 
ΙΗΦΗΥ Ε2., Επᾶ ρεγ]ιαφο χρΏ{]γ. Το 
Ῥίαχα] ὑμῶν 18 τουγ αἰτοπᾳ]γ βαρροτίθᾶ 
[ΑΡάΝ; 17; ἙΒοείἨ,, Οορύ., α1.], οαέ 

ΕΜΠ] τααγ Ὀο ϱο {8 τεραχᾶθᾶ ππίἴἩ ρτο- 

Ῥαδ1Π{σ 88 α οογτοοθίοπ ἄθιϊτοα ἔτοπι 

σ Τΐπη, τ. 5, 0 Τ16. 1. το, ἴμαί πο 

ΙΙΑΥ Ἱεβιίαίθ ἴο 1ΘΥΘΥΒθ {πο τοβᾶίπς 
Ἑη{1] {1ο οχθού να]αθ οἳ {1ο αἀά 1ος] 

οπἱάᾶθηΏσθ οἱ δὲ 5 πιοτθ Επ] Κποπτι, 
Αύ ΑΠΥ ταίθ, 1 ὑμῶν Ῥο τοβ]πεᾶ, πο 
βίτθβ8 68η Β41εΙ7 Ὀο 1314 οἩ ἴῑιο Ρ]αχα] 
85 Ἱπιρ]σίπρ 11αύ ἴῑϊο Ἐρίςί]ο πεαβ αᾱ- 

ἄτεβεεᾶ {ο ο ΟΠιχοῖ ας πε]] 55 {ο 

ΤαπιοίἩγ, ΑΙ ΕΠιαί οοσ]ά Ὦο μα]ᾶ 
ψοπ]ᾶ Ὦο ἐ]ιαί δὲ Ῥατ] αεπῖ Ἠ]5 Ώθήθ- 
ἀϊοίίοη {ο ἴπο ΟΠαΥο]ι ἵη απᾶ γι ἐ]ναί 
{ο {{β ΒΙβΠοΡ. Ἠτίχαυ ποπιθπ]α! βἶῃ- 

βα]ασ]γ πιβ]ηἰαΙης σοῦ 1Ώ Ἠἱβ οτ{ 1ος] 
ηοίθβ, Απᾶ, 86 16 ποτ]ᾶ β66ΙΩ, ὑμών ἵτπ 

Ἠ18 οοΙΙΙΘΠ{Β1Υ. 

Νοτε ον τ Τῖπι, 11, 16. 

7119 τοβα]έ οἳ {17 οχαπηϊηα{ίοη οἱ {πο Οοᾶ. ΑΙοχ. πιαγ ο 6118 Ῥχϊθβγ εἰα{οᾶ. 

Οπ Ἰπαρθοβίηρ ἐῑιο ἀἱβραίθᾶ ποτᾶ {ᾖιοτο αρρθβχθᾶ (α) 8 6880 Ἠπθ 0Υ6Υ, απᾶ 8 
χαᾶς ἀοῦ υπ] {11ο Ο, ἵπ δ]ασ] πι; (6) Αα ἔαϊπί ]πθ αοτο5θ Ο 1η Ίπ]ς οἱ ἐμλθθαπιε 
οοἴομχ 88 ἴπ9 φἀ]ασθηῦ Ιεἱζθιβ. Τὸ γἉβ οἶθα {Παῦ (α) Ἠ8ᾷ πιο οἰαίπα οἩ αβίθη{ΙοἨ, 
οχοερί 45 Ρεΐπρ Ῥοββῖο]ψ α ταᾶθ χθίοασἩ]ηρ οἵ (6): {319 Ιαΐ06γ ἀθταρᾶθᾶ ορτθίαἰ 
απαπαϊηα[ίοη, Α4ἴογ πβροοβίοη ψζἩ ϱ βὔτοπᾳ Ι6Πβ 16 βθοηιθᾶ ΠΙΟΓΘ {απ ϱτο- 

Ραῦ]ο ἐπαί Ὑεὐςίοῖπς ορίηῖοη (Ώγοίεροπι. Ὑοἱ. 1. Ρ. 22) Ὑ85 οοιτθοῖ. (Οβταία] 

πηθββηγθπιθη!β αἹλοπεᾶ ἐ]αῦ ιο ΒτΕί εοξ εὐσέβειαν, οἩ. υἰ. 3, 9Ἠ ἴλιο οὔλογ εἰᾶρ οί 
{1 ρ8Ρθ, 988 οκβοί]γ οΡροβί{θ, ἴχθ οἰτου]αχ Ῥοχ{ίοη οἱ {1ο ἔπο Ιοΐοτβ αἱπιοβί 

οπτο]γ οοϊποίῶίπρ, απᾶ {ο {ΠΙοκοηπθᾶ οχἰτεπαϊγ οἱ {1ο βαρίίία οἳ ε Ὀοίπα 
Ῥεμήπᾶ π]αῦ Ὠαᾶ βεεπιθᾶ 8 τσσεᾶ Ῥοτΐοη οἱ {λε 16{/-Ἡ8τιᾶ Ίπηςγ οἆρο οἳ Ο. Τὲ 
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τοπιβίηθᾶ οΗ1Υ {ο ργουο ἴλιο ᾶρπδίε οἳ ἀῑιίς βαρ]ΐα πΕἩι 61ο ποαπιίηᾳ πο αοτοβᾶ 

Ο. τίς πὶει ἐο χάπά αβεϊβίαπορ οὗ Μ΄ Ἠωπα[έοι οἳ {1ο Ῥπίθα] Μαπεατη 
88 μπα οΏοοίθᾶ. ἨΠΗ]9 οπθ οξ 18 Ἠο]ᾶ τρ {πο Ῥββο ἴο {19 Ιἱρλιέ απιᾶ νῖοποθᾶ 

ἄιο Ο ἔἩτοπρ] {1ο 19ης, ἐ]ιο οὔἶιογ Ὀγοτβ]ιή {1ο Ροίπέ οἱ αἩ Ἱπασαπιρηί (π {ιοί 
οἳ οοΆσβθ {οποἩίηᾳ ἔῑιο Μ6,) 5ο 116ΑΥ {ο {πο οχἰτοπιῖζγ οἳ {1ο Βαβ{ία οἱ ἴ1ο ε 88 
{ο πααχθ Α ροϊπύ οἱ εἨαᾶρ τἰαϊθ]θ {ο ἐᾷιο οΏβθστεςσ οἩ 1ο οίπες βἰᾶρ. Ίπεη {11ο 
ροϊπέ οἳ {1ο ἠπαίταπαθπ{ ππαβ ἄγαπγη οΥ6Σ πο βαρ]6έα οἱ ἴ1ο ε, 1ο Ροΐπῦ οἳ ϱ]αᾶς 

πββ ΒθΘΠ ἐο ἔγασο ομὲ επασῖ ἐ]να ειερεσιεᾶ ἀῑαπιοίον οἳ ἰε Ο. Τ που]ᾶ έηπε 

Βθ6Π1 ορτίθΊη ἐπί (0) 18 πο ρατέ οἳ Ο, απᾶ ἐλαῖ {πο χελᾶίπρ οἱ Α 16 ὅς. 
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ΙΝΤΕΠΟΡΌΟΤΙΟΝ. 

ἨΙ8 Βεοοπά Ἐρίκειο ἐο 15 μή (]νία] Εγίοπά απά ἔο]]ογαν τας 

πτάθου Ὦγ πο Αροβίο ἁπγίηρ Ἡϊβ ϱεοοπᾶ Ἱπαρτίποητιθηῦ ϱὔ 

Ἔοπιθ (566 ποῦθς οη οι. {ν. 12, Απᾶ οοπιρ. οἩ. Ἱ. 18), Απά, α5 {πθ 

Ἱπαρίγοά Ὑγίθετς οὗ οκρτοβείοπς {αγ Ἰαβάςγ ος αξεογίηρ 

(οἩ. ἵν. ϐ), Ὀαῦ α τετγ ελοτύ πιο Ῥθίογο 118 πιαχέγτάοπι, απά ἵπ λθ 

Ἰπέργνα] Ῥθύψοσπ πο "αοὐῑο Ρτίπαα (586 πούε οἩ οἩ, 1γ. 16) απιά 

165 πιουτηβα] ἵπεαθ; οοπιρ. Ἐαφεῦ. Σία. ου]. 11, 92. 

Τό νοα]ά μας Ἱανο Ῥθετ σιγ]θεη αΌοιύῦ πο ΥθαΥ Α. Ὀ. 67 οὗ 

ῬουἩαδΡς Α. Ό. 6δ, ὁ. 6. ἴηθ Ἰαρὺ Όαῦ οπθ ΟΥ ]η5ῦ 76αΥ οἱ {πο τεῖση οἱ 

Ἄοτο, πλ]οῖι ὑταδδοτ (Ἠαεεῦ. Οᾖνοπ. θπη. Ίο Α. Ὀ. ; 161οπ16, (α- 

ἑα], Φογζρὲ, ο8Ρρ. 5, Ῥ. 35, οἆ. ΕαλὈτῖο.), αρρατθη]γ πηἰδ]ι 6οπιθ ἆθρτεο 

οἳ ρἱαιβΙοΙΠῦσ, Βχθῦ προη 8 ἴῑο Ῥοτῖοά οἳ ἴλο .ΑΡροβί]θς πιαγύντ- 

ἆοπι ; 596 ΟοπγΏθατθ απά Ἡοπβοῃ, δέ Ραμῖ, Ύ οἱ. 1. Ρ. 596, ποίθ 

(ο, 2), απᾶ ϱΟΙΠΡΥΟ ΈΘ4ΤΕΟΠ, -ἁππια. Ῥαμί. Ὑοἱ. 1. Ῥ. 396 (ες. 
ΟΜατίοπ). 

αχ ΤΠπιοῦἩΥ τγας οὔ ὑλ]β της οαπποῦ Υ6ΥΥ τθα(ΙΙΥ Ὦο ἆθ- 

οἶάθά, 45 5οπιθ τοῖεγοποθς ἵη ιο Ἠρίκύ]ο (οἩ. 1. 15 85ᾳ. οοπιραγθά πθ]ι 

ϊγ. το, οἩ. Π. τ7, 81.) 8θετη ο Ώθγπιοπίσθ ψΙ(Ἡ 1ο ποῦ αππαζυτα] βαρ- 

Ῥοβῖὔΐοη ἐ]αῦ Ἡθ σας αἲ Ἡρμθδιις, πΠ]]ο οἴπθχς (οἩ. ἵν. τ2, 29) Ἠάνε 

Ῥδει ἐλοισ]Ώύ {ο ἱτωρ]γ πο οοπύτασγ; οοπιρ. ποῦθς οἩ οἩι. {ν. 12. Όπ 

τηῃο ν]οῖο πο αχριπηθηίς ἀεχγῖτεᾶ {οτη ἴλπθ σεπετα]]γ αἹπῖ]αν ὕθγπας 

ἵη υγ]ήοῖ ἐμθ Ῥτεδεηῦ ὑοποίς (οοπηρ. οἩ. Ἡ. τό ση τ Τΐπη, γἱ, 29, 

οπά οἩ. Ἡ. 23 πι τ Τΐπι, νί, 4), {αὐατο ἀεγε]ορτησπῦ5 (οοπιῤ. οἳι, 

11, 1, ο ψΙα τ Τἶπα, Ἱν. 1 Βᾳ.), απᾶ εΥ6η η8πηθς (οοταρ. οἳ. , τ7 

σα τ Τΐπι, 1, 29), οἱ ο {α]κο ἐθαοῖιετα αχθ οιατασύετίσοᾶ 1π ὅ]ο 

ἔπο Ἡρϊεί]θς, 6θεπι {ο ουὐγγεῖρ]ι ἔῆοβο ἀεάιοθά {ποπι λε 6οροσ- 

Ρ]1οϱ] ποἰῖοθβ, απᾶ ὕο τοπάετ 160 5Πρ]6]γ τηογθ Ρτοβαβ]ο ύαί, αὖ ιο 

επιο π]θη ἴλο Βθοοπά Ἡρίαί]θ γας ντϊίθη, ΤπποίἩγ παβ οοποθίτοά 

ὮΥ {πο ΑΡροβί]ο ἴο Θο αὖ {1ο 5ορηο οἳ Ἠ14 αρροϊπύεά ]αρουτα (τ Τΐπι, 



1068 ΙΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ. 

1, 3), πᾶ α5 οἰίμοι αοαα]]γ ἵπ Ἑρίθεις οἳ νἱβἰθῖησ 5οπιθ οἱ ιο 

ἀθρεπάρπί ονατο]θς ἵπ ἴές Ἱπητηθά(δέθ ποϊσμῬουγ]οσᾶ : 5ε6 0οπγ/θατο 

θπά ἩἨούψκοη, δὲ Ρα, Ὑ οἱ. τι. Ρ. 582, ποῖο (εἆ, 5). 

ΤΠο Αροβί]ο ρεϊποῖραΙ ρατροβ8θ 1π πτίδίηρ ἴμο Ἐρίεί]θ σας ὔο 

ηθγνθ απά βαβίαῖη Τϊπιοἃγ απιὶά {ἐλθ ποπ ἀεερεπίης ὑτία]ς απιά 

Ρετεεσπ{ῖοης οἳ ἴιο ΟΠατοἩ ἔτοπι σ]έμοαύ (οἩ. 1. δ, 1. ᾱ, 12, ΠΠ. 12, 

ἵν. 5), απᾶ {ο Ῥχορατο απᾶά {ΟΓ6ΠΑΤΏ Ίΐπα αραϊηὲ ο βὔ] σαἀἆθτ 

ὑ]α]ς βνοτα ἐλτεαίοπίηα Ἰθγθβῖθ απᾶ αροδίαείθς ἤποπα γη θλία (οἱ, 

13, αι, Βᾳ:).. Τ1ς βεοοπᾶασσ Ῥτροβθ πνβ8 ἴ]ιο θβγηθεύ ἆθηῖνε οἳ ἴ]ο 

ΑΡοβή1ο, {οτ]ογΏ 9 Ἡς ποπ πνα8 (οἩ. {ν. 16), απά ἀθπεγίοά Ὦγ αἲὶ 

πατο πο {Μ{α] Ται]ο (οἳ. ἵν. ττ), 6ο 898 0106 πποτθ Ἠΐ8 ἐχαθ 50Π 

ἵπ πο ξαϊ{1 (οἩ, 1τ. 9, 21), απᾶ {ο εαβζαῖη Ἠϊπα πού Ὁγ 8 υτ]ξέεν 

Ψοτᾶς οη1γ, Ῥαῦ Ὦγ ἴλο ρταοβᾶσα] ἐαοβίτρ οἱ Εἶ5 Ρογβοπα1] οχαπιρ]ο. 

1η πο Ἡρίεί]ο ἄοος {1ο έταο͵ ονίτπα, απάααπ{οᾶ, απιά ὑταςία] Ἡθατο 

οἵ 11ο ρτεαί Αροσί]ο εροα]ς ἵπ πιοτθ οοπβο]αξοτγ Υοῦ πιογθ τιονίηα 

βορθηΐς: {η πο Ῥοσίοη οἳ Ἠΐς πτίξίπας ἶ6 ἐλετο ο Ἰοάθτ ἔοπθ οἳ 

Οµτ]ράαπ οοπταρο αν ἐ]λαῦ πῖο] Ῥροτγαάθς ἴἨθβθ, 5ο {ο 8Ρ8ΗΚ, 

ἁγίπρ ποτᾷφ; ποπλθτθ ϱ Ἰο]ίευ ταρύατο ἔμαπ ἐῑναῦ ππἰδ]ι πη]ος {πο 

χοψατᾶ απά οτούΏη οἳ ῥη(λέα] Ίαροισ ἵς οοπζεπιρ]αίοά α5 πούη οςκ- 

ορθάϊΐτρ π]σ]ι αὖ Ἠαπά, 

Τηο αιθεῖοη οἳ ἄλο σεπαἴπθηθες απά ααὐ]ᾗοπ{οϊγ παπάς ἵτ 

οοπηθσίοη ψηδ]ι μα οἳ ἔλλο Ἑϊταί Ἡρίςεῖο, ΤΗΙ5 οη]γ πιασ Ρο αἀἀσθά, 

Όιαῦ 1{ {Πο ρεποτα] ὕοπο οἳ ὑ]ής Ἡρίκί]ο ἐοηάᾶς {ο πια]θ τα5 {99] σοη- 
υὐποθά ἴλαῦ 16 οου]ά ανο Όθεη τί θθεη Ὁγ πο Ἱιαπά εανο ἰλαῦ ος 

Βὲ Ῥαπ], Τζ Ῥοτίοοῦ Ιάεηῦγ οἳ Ίαπσυασο πλ ὑλαῦ οἳ ἴ]ο Εϊτοῦ 

Ἡρίρί]ο απά πο Ἡρία[]ο ὑο Τ{ύα5 Ἰπνο]νες α {ατύλου ον]άσπορ οἱ ἐῑο 

Ρεπιήπθπθβε απᾶ απἰ]λεπ{οΙῦγ οἳ 6λοβο Ἐρίσε]ος σ]ϊο]ι 16 εις το- 

βοτηβ]θς, απά ση σ]]οὮ 16 βέατιᾶς ἔἶνας οἱαςθ]γ οοππεοῦοά. 



ΠΡΟΣ 

Αροσίο]ίο αἀάτοαες απᾶ 
5αλα(αος. 

ΤΙΜΟΟΕΟΝ ο. 

ΑΥΛΟΣ ἀπόστολος Χριστοῦ  ]ησοῦ 1. 

διὰ θελήµατος Θεοῦ κατ᾽ ἐπαγγελίαν 

ζωῆς τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, Γιμοθέῳ ἀγαπητῷ τέκνῳ. 2 
, »/ ] Ν . 9 9 3 Αα 

χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς καὶ Χριστοῦ ]ησοῦ 
μή ϱ  -ν 

τοῦ Μυρίου ἡμῶν. 

1 Ῥοθας ᾖ1εθ 616ς 1η 
Ώ}Υ ΠΙΘΠΙΟΣΥ, απιά σα] 
5ο πηπᾶ πο Γα10πι θα 
18 Ἱπ ἴλεο απᾶά 11 
Σαταϊ]γ. Βάσ αρ {γ ο. 

ες. διὰ θελήµατος Θεοῦ] '{ηγοισ]ι 
ἐ]ο ιοί ο ἀοᾶ.) :βροβοἰδίαπι βάαπα 

ποἰαπίαϊ οὐ οἱθοίίοηϊ Ὠαί εἀβοτῖραε, 

ποτ βπἱ8 παθτίϱῖς, Ἐδίι; 5ο 1 απᾶ 2 

Οοἡ, 1. 1, ΒΡΗ. 1, 1 (πΊετο 586 ποῦςβ), 

Οοἱ. 1. τ. Τπ ἴπο ἔοτπαεχ Ερίκε]ο {πα 

ΑΡοβ/]ο ἴθτπις ΗΙπιβε]ξ ἀπόστ. Χ. Ἰ 
κατ ἐπιταγὴν Θεοῦ, Ῥετηαρς ἴπαβ 

ελβλέ]γ οπλαποῖαςρ {1ο βαἰποτί οἳ 
18 οοπιηΙβΡΙΟἨ, ΒεΘ ΠΟὔΘ8; 11616, Ρ0β- 

ΒΙΡΙ7 οἩ ποοουηῖ οἳ {πο {ο]]οπήπῃ κατά, 

Ἄρ τετοτίς {ο Π18 Ἡρπα] ἔοτπαπ]ς. 
κατ ἐπαγγελίαν πιπβί Ῥο ]οίπθᾶ, 88 
{16 οπιἱββίοΏ οἳ {πο ατ{]ο]ο ο]θατ]7 ἄθ- 

οἱάθΒ, ποῦ πἩ διὰ θελήµατος, Ῥαἳ δα 

ἀπόστολος (οοπαρ. Τ16. 1. τ); ἴλπθ Ῥτερ. 

κατὰ ἀοποίάτηρ ἐλθ οὐ]εσί ειιᾶ ἐπιδοπέίοτι, 

οἳ ἴλθ αρροϊηἰπιεηέ, "ο ἑατίλες, ἴο 

τια]ςο ΧΠΟΨΗ, ἐ1θ Ῥτοιπήσθ οἱ είθταβ] 

40, ἀπόστολόν µε προεβάλετο ὁ δεσ- 
πὀτης Θεός...ὥστε µε τὴν ἐπαγγελθεῖ- 

σαν αἰώνιον ζωὴν τοῖς ἀνθρώποις κηρύ- 

ἔαι, Τηοθοᾶ., αἴοππι,; 866 ΤΗ6, 1, 1, 
κατὼ πίστιν, Δπᾶ οοπαρ. πας, ἄγ. 

ξ 4ο. ἆ, Ρ. 358, Απᾶ ποῖθβ οη 1 Τΐπο. 

τι. 3. Ότ {θ εκρεθβἝῖοη ἐπαγγελ. 

4 - ω Χάριν ἔχω τῷ Θεῷ, ᾧ λατρεύω ἀπὸ 9 
προγόνων ἐν καθαρᾷ συνειδήσει, ὡς ἀδιά- 

ζωής, απᾶ ἴλο παίατο οἳ {χθ σεπ] να] 

το]αζίυπ, 566 ποῖθΒ οπ 1 Τύπι. ἸΥ. 8. 

1. ἀγαπητῷ τέκνῳ] ΄ πι δεουεᾶ 
αλε]ᾷ:᾿ 8ο 1π τ Οοτ. 1ν. {7, Ὀαῖ γνησίῳ 

τέκνῳ ἵαπ 1 Τα. , ο απᾶ ΤΙ. Ἱ, 4] 

ἑ1ηαᾶ απἰάεπα (Ύνησ.) αἆ Τπιοίπεί 

οοπιπηθπάα{Ποπθία οὗ Ιαπάθπα ρε ηθῖς 

Ὥος τετο Ῥατπ]1{ {π1]ατα Ῥεποτο]εηθῖατα 

εὖ οματίθλίοπι ἀθοίατωί, απο ἵρβατα 

{απαθΏ, αὐ ταοπθύ ΟἨ17Α., ἵα ε]ας ]ατ- 
ἄθτη θοΙᾶ1{,) ὁαβ ΙΙ η. 10 15 βίταηρθ 

ἀπᾶρθά 1Ώ Μαο]ς (οοπιρ. ΑΙΐ.) {ο ἀπά 
Άρτα απ Ιπβηπαδίοη ἐπαῦ Τ{αιοῦηγ ἄῑά 

ποῦ ποπ ἄθεετνθ ἐῑνο {οτπιος {λ]ο. 

ΒοατοεΙγ 1655 Ρτεσατίοις 18 ἴν (πἱι 
ΑΙ.) ἰο αββετί ἐ]αῦ {ποτε 18 πιοχθ οἳ 
1916 απᾶ 1656 οἱ οοπβᾶεποθ Ίπ {λ]8 

Ἠρίβί]θ; 5ε8 ΥΕγ. ρ. Όπ {16 οοπβύγιο- 

Φρη 866 ποίθβ οπ τ Τήπι, 1. 3. 

Χάρις, ἔλεος κ.τ.λ.] Βε6 ποίθβ οπ ΕΡΠ. 
Ἱ, 2: 6ΟΠΙΡ8ΊΘ 48ο οπ «αἱ. Ἱ. 3, πιά 

οπ τ Ίππο Ἱ. 48. Όπ ἴπθ βοπἰρίυτα] 
ΠΙΘΑΠΙΩΡ οἱ χάρις 59 πο Ὀτίοί Ῥα6 
βαἰϊβίπούοτγ οὐβοιναί[ίοπι οἱ ἸΠαίετ- 
1πᾶ, Ε ο, οἩ. κα. Το]. 1τ. Ρ. 666 βα. 

3. Χάριν ἔχω] “1 οἴυε ἐ]νατπ]ο;” 
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” « 4 ο , 9 - , ῃ 
λειπτον έχω την περι σου µνειαν εν ταις δεήσεσἰν μου 

᾿ - - - 

4. νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ἐπιποθῶν σε ἰδεῖν, µεμνημένος σου τῶν 

ΛΟΥΘ ΘΟΠΊΥΠΟΗΊ7 εὐχαριστῶ, Ὀπέ 69Θ 
1 Τίπη, ἆ, 12. Τ119 οοπθἰτασἰίοη οἳ 11Β 
ΥοΣΡθ ἵᾳ ποῦ Ῥθγ[θοί17.οἶθαχ. Τ19 πβιηὶ 

ΟΟΏΠΘΧΙΟἨ χάριν ἔχω ὡς Κιτιλ., ᾗπ 
ΨΠἱο ὡς 18 ἴακαι ἔοτ ὅτι (Υαἱρ., 
Ο1178.), ος φιοπίαπο (18ο), Ἰπᾶθρεη- 

ἀθωί]γ οἳ 198 οχερείίοα] ἀῑῆϊου]{ή6β,--- 
ου βιιο]Υ ποίέ]ιου ἴχο ΡΙΑΥΟΙΒ {λλετῃ- 
β6ἱνεβ, 1ου 6 ταρθαίεᾶ ππεηΏίοι οἳ 
ΤπποΙγ ἵπ {Ἡθχη (1/99), οου]ά ἔουτη Β, 
βιβῇοἶοηῇ Σ6ΒΘΟΙΙ ΕΟΥ {1θ ΑΡΟΒΙΙΘ” 16- 
ἰατηίηςρ {Ώαπ]ϱ {ο οᾶ,--ἵΒ ορθη {ο 

έως ᾳεαπηπη{]οα] οῬ]θοδίοιις ἴδῦ ὡς 
οου]ᾶ βοβτοθῖγ {λπβ Ὦθ αθεᾶ {οΥ ὅτι(βεθ 
ΚΙοΐΣ, Ῥευαν, Το]. Ἱτ. Ῥ. 765, οοτΙΡ. 
ἙλΠοπᾶΐ, Τι6ς. δορη. Το]. 11. Ρ. τους), 
Αγιά λα 11ο σαιδαῖ Β9πΏ8ο 15 πο ἔοαπᾶ 
ἵπ Βὲ Ῥαυ] Ἠ}). (899 Μοσοχ οη ἄα]. 
ψί, το). Ίμ9βς ὑοπαὈ]θ 18 {ιο πιοᾷαὶ 

(που πποβββῖηρ,᾽ ΑΙ), οτπᾶ ϱ1]1] 16ββ 
{ιο ἐσπιρογα! Ώ1ΘΑΊΙΩβ, ’ ᾳποθῖος θ11 τ6- 

οοτᾶος,) Ο8]ν., ΟοπγΏ. (οοπερ. ΙΙοΐα, 
Το]. ατ. Ρ. 759), πᾶ 1θαβύ οἳ α]] 5ο ἴπθ 
βἄγοιλδία] πηθαπίηρ αβε]ρηθᾶ ὮΥ Μαοῖς, 

εχθοΏῦ απηρ]ᾶβαίρ., 1Ώ βρἰέθ ποπ οἳ 
ιο παπιρες οἳ Ιπίαιγοπίπρ ποτᾶς (Ώο 
Τπ.), 16 β6οσ18 παοβύ οοστθοέ, 86 πο] 5 
ηοβῦ βἰπαρ]ο, 6ο σοἰθίη ο πβπε] ΠΊθβΠ- 

{πρ οἳ ὡς (’αδ,᾽ ἄθσπα «ἄα,᾽ βοῖ]. ! 88 Τδ 

Ἡαρροπβ {μα{111Υο)), ἔοτθίθχ χάριν ἔχω 
{ο ὑπόμν. λαβών, Υοχ. 5, απᾶ {ο τορατᾶ 
ὡς ἀδίαλ. κ.τ.λ. 88 πιθτ]]πᾳ {πο βἰθίθ 
οἱ {68ΙΙἩΡΒ, ἴ]πθ παρω ἴα] οἰγοαταβύαποςϐ, 
88 16 ποχθ, απᾶρτ ΨΏἰοϊ {θ Αροβί]ο 
ΘΧΡΥΘΑΒΘΒ Ἠΐ8 ἐπαπ]κς; «1 (Πλαη]ς ἄοᾶ 

88 ποια θχὸ 6τεΥ Ἡρῃθσιοβύῦ {η ΣΑΥ 

ἐποαρ]ιίᾳ αηᾶ ΡΥΑ76:18.,,ἨΊ1θη {αρ ραῦ 
ἴπ ΤΘΠΙΘΙΩΡΙΑΠΟΘ,) ὤο, ΤΠΙΒΒΘΘΙΙΒΒΙΒΟ 
μί {ο Ἠαγηιοπ]σθ πά{Ἡ 119 ροβί(ίομ ο 
ἔῑο {θεα Ῥτθᾶἰοβίθ ἁδιάλειπτον 
βοθ Ῥθίοῦ. Ὁπάθυ ΑΠΥ οΙΥΟΙΥΠΒἴΑΠΟΘΒ, 
Ἡϊ ΒΟΘΥΠΒ τηΡΟΒΒΙΤΙΘ {ο ΒΠΡΡΟΒΘ γη 111 
Οοταύ ΑἩ οΠρεῖβ οἳ καὶ µαρτύρομαι ῶ9- 
{οτθ ὧς; Ῥοπα, 1. 9 16 Υογ ἀἱβογθηῦ, 

Όµ ἴλο 89ο οὗ ὧς, οΟΠ1Ρ8ΙΘ ΠΟΟΒ οἵ 

σαἴι υῖ. 1ο. ἀπὸ προγόνων] 
αοπι πη! ΓογςΓαἴ]ισγβ,) « ΥνΜ1 χο {θε]- 
Ίηρβ απᾶ Ῥεϊποῖρ]ος {π]θτίτεᾶ απᾶ ἄο- 
τ]γθᾶ ἔχοπα ἐπ, '---ποῦ 'Β88ΠΙΥ ΓΑΓἨΟΥΒ 
Ώαγθ ἆοπο Ῥοΐοτο της, αἰοτ]απᾶ, 

δοτπι. 111, Το. ν. Ῥ. 4541 899 Ί1π6ς, 
αγ. 8 {Τ. Ὁ, Ρ. 333. 3659 πθτο ηοῦ 
χθπιοΆθ (Ἠ ταση, ), Ὀό παοσο {παπηθᾶ]αῦο 
(οοπαΡρ. τ Τάπι. τ. 4) Ρτοβοπ{ὔοτβ, ἔγοπα 

ψΊοπι ἴηθ ΑΡοβῖθ ἸἨβᾶ τοορῖτοᾶ 

ἄῑναῦ ξαπάλταθη{α] τεἩρἱουβ]αιοπ]θᾶρο 
Ψίοῖι Ὑθβ οΟΠΊΠΙΟ3 ὈοίἩ ἔο σδ1ᾶβίβια 

απᾶ Οι ἠβΙαα{ζσ; οοπαρ. Αοῦς καί], ᾳ, 

κχἰτ. 14. ἐν καθαρᾷ συνειδ.]΄ ἐπ 
αφιιγε οοπδοῖεπος;᾽ 88 1ο βοσί ος αρ]τ]ζ- 

πα]. βρΠΏθσθ ἵπ Πἱοἳ {Ώθ λατρεία Ψ88 
οβετεᾶ; 86ο Ί1π6ς, ἄγ. 8 48. Β, Ῥ. 346. 

Οἱ καθ. συνειδ. 880 ΠΟῦΘΒ ον ι Πίπι, 
ἓ, 6. ὡς ἁδιάλειπτον κ.τ.λ.] 
6αθ ποθαδίπῃ, τυπου πιἰἐὲεᾶ, ἐς ἐ]ιο Τό- 

πιοπιόγαποε ω]ήο]ι,) ὅο,, ποῦ ΄ΠΠΙΠΙΘΥ- 
τη](ἐθᾶ ας 18,’ ὧσ., Ῥοἱ]6; ἔῑιο Μετίῖαγ 

Ῥτεάἰοβέο παεί ποῦ Ὀρ οὐβοιχθᾶ ἵη 

ἐταηβ]αθίοη: 59ο Ώοπα]άς. Ογαἰψ]. 8391, 
ἵρ. ἄν. δ 89 βᾳ. νυκτὸς καὶ 
ἡμέρας Ώιαθέ ποῦ 09 |οἶποᾶ γη Μ] ἐπιπο- 
θῶν σε ἰδεῖν (Μαὐ{1.), απᾶ βϐ1]] 1958, ο 
αοοοιπό οἳ 6]ιθ αὔβοπορ οξ {ο αγἼο]ο, 
πΙἰἉ δεήσεσίν µου (9Υν.), Ῥαῦ πι 
ἁδιάλ. ἔχω, π]]οᾶ ἐ]ιθβο ποτᾶς α1ίΙκϱ 
θχρ]αΐη απᾶ ΘΩἨΒΊΟΘ. ΟΗ {πθ θεργες- 

βἱοη 666 ἨοῦῖθΒ οἩ 1 Τίπι. Υ. 5. 
4. ἐπιποθῶν] “ἰοπρίπρ; ραχῦ, ἆθ- 

Ῥουᾶθηί ΟΥ ἔχω µνείαν, οχρτθβδῖηρ {]ιθ 
Εοο]ίπρ ἐ]ιαῦ οχῖαίοά ρτογίοιβΙγ {ο, ο 

οοπθπηροταπθοΒ]γ υλδ]ι ἐ]λαί οὔίοτ 
(οοπαρ. 16ἱξ, ἄγ. 8 686), απᾶ οοππθοϊθὰ 
ψ 1ο ΠΒ] οἶθαςο ἵνα πληρωθῶ. 
19 {ο]]οψήπᾳ Ῥατ[ιοἱρῖδ] 81186, µε- 
µνηµένος κ.τ.λ. (’ ΠΙΘΤΑΟΥ 18οΥγπΘΣΙΠΙ 

ἐπασατο, Τυ]ρ., ΟΙ81οπ1.), ἄοθἈ ποῦ 

10[6Υ {ο χάριν ἔχω, 88 1ο ηθαπίηῃ οἳ 
ἵνα που]ᾶ ἴλας Ῥο π]οϊΙγ οὐβοιχθᾶ, 
δὲ ἔατμος ἸΠαβίταϊθα απᾶ οσρ]θίπς 
ἐπιποθῶν, ἴο ψ]λοἃ 1έ {β αρροπᾶθᾶ 
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’ 5 μα - δακρύων, ἵνα χαρᾶς πληρωθῶ, ὑπόμνησιν λαβὼν τῆς 5 
Γ 9 3 ϱ / - Αα ἐν σοὶ ἀνυποκρίτου πίστεως, ἥτις ἐνῴκησεν πρῶτον ἐν τῇ 

’ Λ (ὸ . Ἀ η Β »/ Λ 4 μάμμῃ σου «λωίδι καὶ τῇ µητρί σου νίκη, πέπεισµαι δὲ 
ο 9 3 ϱ Δ » 4 .” 3 ’ 3 

ὅτι καὶ ἐν σοί. ἑ ἣν αἰτίαν ἀναμιμνήσκω σε ἀἆναζω- 6 

πηἩ αν ζα]πῦ οβαβα] ἔοτος; «]οπρῖηρ ἴο 
Βθθ {Ἠθθ, ἴη ΣΘΠΙΘΠΙΏΣΠΟΘ οἱ (88 1 
χθπιθτωΏος) {1 ἴθ8τε, ἵω οτᾶου ἐ]ιαί Τ 
1187,᾽ Φο. Τ19 ἐπὶ Ἱπ ἐπιποθών πραὲ 
αὖ Άτβί βἱρ]ῦ βθετη ἴο Ρο ἐπίεπείνε («νο- 
Ώρπιθηΐοτ ορίαπ,’ σ11βῦ,, 'ρτθα[]Υ ἄθ- 
αἰτῖηρ, ΑπἰΆ.) Ῥοῦι Ἠθιο απ Ῥοπι, 
ντα, 8], ΑΔ Ἡοπογε; {πο Αἴπαρ]θ 
ἔοχ1 ποθέω 16 ποῦ πβθᾶ ἵη 1ο Ν.Τ., 
Επᾶ 5 {λ]ς ΙΠ{θηβῖτθ {οτοθ ομπηοῦ 
Ὦ7 ΑΠΥ ΠΙΘΒΠΒ 9 οεγίαϊπ]ν εαὈείατ- 

Παίρθᾶ 1ω οἴ]ου Επ{ΊοβΒ, ἐπὶ πή] Το 

ΧΠΟΙΘ 6ΟΥΣΘΟΙ17 {λκεη 46 πιθεκίηπρ [Πο 
ἀἰγεοίίοπ (Ῥοβύ τα. Ῥαϊπα, 1εω. Β, Υ. 
ἐπί, ο. Ῥ.) οἳ 119 πόθος, οοπιρ. Ῥβαίτα 
χ]Π, 2, ἐπιποθεῖ...ἐπὶ τὰς πηγάς: βεθ 

68). ἴ]πθ ϱοοᾶ ποῖθ οἳ Ετίδα. Έοπα, Ὑοἱ. 
1. Ῥ. 31. σοῦ τῶν δακρύων] 
ένα ἴθαγο αο]ιέο]ι ἐλιου ε]νεᾶᾶεεί, ----ρτο- 

Ῥαδ]γ αἲ ραχΏηρ; εἰκὸς ἦν αὐτὸν ἀπο- 
σχιζόµενον κλαίειν καὶ ὀδύρεσθαι μᾶλλον 

ἢ παιδίον τοῦ μαστοῦ καὶ τῆς τιτθῆς 

ἀποσπώμενο», 0178. Ο0Υ87 ΟΟΠΙΡΒΧΘΒ 

119 9889 οἳ ἴπθ πρεσβύτεροι 8ἱ Ἐ)ρ1θ- 
Εσθ, Λοΐς αχ. 37: 800 88ο Ἰλβείοι, 

ΟἸυγοποῖ. Ῥ. 469. 
Ρ. ὑπόμνησιν λαβών] 'δοΐπρ ρωὶ 

ἐπ επιεπιῦγαπεε;’ ΗἱθτβΙ1Σ, 'ΠΕνίηρ 16- 

οοἱτοᾶ τοπαϊπᾶῖηᾳ, ποῦ, πλ(Ἡ Αα. πθρ]θοῦ 

οἳ 16188, ΄ἄππι 1 Ἠ6Π1, χθΥοοο,᾽ Ίμεο 

(πἩο τοαᾶβ λαβών). 19 αββθσθῖοπ οἳ 
Ῥοηρεῖ, ἑουπᾶθᾶ οἩ {1ο ἀἰβΗποίῖοη ος 
Απηπιοπ{1β (ἀνάμνησις ὅταν τι ἔλθῃ 
εἰς µνήµην τῶν παρελθόντων, ὑπόμν. δὲ 
ὅταν ὑφ) ἑτέρου εἰς τοῦτο προάχθτ, 
Ρ. 16, θᾱ. Τα]ο]ς.), πα Βὲ Ῥατ] πρ αί 

Ώατο Ῥθοπ τοιηπᾶθᾶ οἳ Τ{παοαγ”ς {1 

Ώγβοπηθ «οσίθγΏη οοσββῖο αιΐ πἀποῖπ,᾽ 
18 ποῦ {ο Ὦο ἀἱβιπάββθᾶ σἰζὈ ἨτίποιΒ 
ΕΤΑΙΙΥ «ππρορτπιᾶθί ;᾿ 1ὲ 18 ρ]αυῖ- 
16, Πασπιοπίπος γη] {1θ {6ηβθ, απᾶ 
1εσίοβ11γ οοπβἱᾶετθᾶ {β τθυΥ ΒΒῇἱβζα0- 

{ουΥ/; οοπ1ρ, 2 Ῥοῦ. Ἱ. 139 1. 1, ἴλθ 
οη1Υ οἴχθυ Ρ8β88ΡεΡ {η πο Ν.Τ. ποιο 
119 πγοτᾶ οσσςσβ. ΤἩθ ΙΠΙΤΑΏΒ. ΤΗΘΑ- 
ἵηρ 1β {111Υ ἀθίθηβῖρ]θ (µνήµη», καὶ 

ἰδιωτικῶς εἰπεῖν ὑπόμνησιω, Βιβίαίἁ. 

11. ΧΣΙΠΙ. Ῥ. 1449, 889 8180 Ῥο]σ)ὸ. ΕΠ1εί. 

1, Τε ον ΤΠ. 31. 6), θπᾶ λήθην λαβών, 

3 Ροῦ. 1. 9, 18 οθταΙη]γ θΠβ]οροἈς, εἰ] 

0η ἴἨο ηΊο]θ {πθ ἐταπβίφτο τιθαηίπς 

Βθ6π18 Ῥτοξεταρίθ; οοταρ. ἘΡΗ. 1. 16, 

ψηοτο {Πο οοπβίτιοἰίοη {ββἰπ]]ατ, Τη9 
τοβᾶίτηρ 1β βοβτοδ]γ ἀοαοί[α]: λαμβάνων 
18 {οαπᾶ {π ΤΕΙΚΤΙΝ4; πιοβύ ηβΒ.; Ὀαῦ 
ΒΘΕΙΙΒ ο]θασ]Σ ΙηξετίοΥ 1π Ααζλοχ1{Υ 6ο 
ἴπο οχΐ, πΠ{οὮ {6 βαρροτέεᾶ ὮΥ ΑΟΡ' 
αδΙ; τ7. 1. 73. 807-188. Οἱ ΒΟΠ1Θ Β11- 
ἔποταγ [1/αοΏπιι, Τἱ6ε]ι, Ἱ. τῆς ἐν 
σοὶ κ,τ.λ.]'ἐ]ιο υπ] εἱρπεᾶ }αἰε]ν ἐ]αί ἐ6 
(αοῦ «8β, ΑΙ) πι ἐπερ,---πἹοτθ ϱΧ- 

8ο], ΄ᾳ199 οβύ 1η {θ ποπ Βοία,᾽ Τα]ᾳ., 

Βππ, οἱἩ., οῬ]εοί π]ΙοΏ οα]]θᾶ {οτί]ι 
ἴποθ Αγροβί]ο]Ἡ {Παπ {Π]ηθΕΒ, ΟΠ ἁνυ- 
πόκριτος, 89 Ποῖθβ οι Πύπι, 1, 5. 
πρῶτον] ’νεῖ; πού Τον τὸ πρῶτον, 
ΏΟΥ ΒβΑΐη 30 πρότερον (“ρτίπς απαα 
ἵη {9,᾽ Τ6ο), Όαί βἰπαρ]ν «Ἀχβί:” ἴπο 

Ἰπάγε]Ηπρ οί {αἱ ἵα Τ {ΠΙΟ ΛΥ 8 ἐβπα]γ 
Ατβῦ Ώερβη 1π {16 9859 οἳ Τιοῖβ, Τα 

χθ]β/1γο ἥτις Ίθτο βθαπ18 αβθᾶ, ποῦ, 28 

οζοπ, πΊ(Ἡ Αη οχρ]αηΒίοΣσΣ, Ὀα6 σέ] 

Β ΒΡεοΙ{γῖπρ, απᾶ π]αῦ Π1ΑΥ Ὦθ ἔθιταθᾶ 

β αἰ[ετοπἰἑαἑίπρ 1οτορ,---' 18 ρΏτί]οι- 
18 ἀνυπόκρ. πίστις, πο οἶλατ, ἄπε]έ 

Ἀχαί,) ὧσ.ι 6εθ ποῖθι οη ἄαἰ. ἵν. 24, 
Επᾶ οοπαρ. ἀα]ί, ἄν. 8 816. 

μάμμη] σγαπάπιοίλεγ Τᾳθ Αοϊςέ5 
οοπάρπιτ {118 ἔογπα, ἐηο οοττθοῦ ΘΧΡΥΘΕ- 

βἶοη Ῥεΐπρ τήθη (πού τίτθη), Τιοῦεοῖς, 

ΡΙΥἨΠ. Ῥ. 134, ΤΠοΤ., Μαρ. 8.Υ. τίθη. 
ΤΠο πιοίπαχ. Ἡτπίορ (ροββῖῬΙγ {πο 
ἄααρ]ήος οἳ Τιοἱς) ἵᾳ α[]αᾶεᾶ {ο {η Λος 
χγΙ. Τ. καὶ ἐν σοί] Βοί1. 
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πυρεῖν τὸ χαρίσμα τοῦ Θεοῦ, ὃ ἐστιν ἐν σοὶ διὰ τῆς 

ἐνοικεῖ; ΟΟ14Ρ. Άππι., «Θὔ ἵη {6 οβί.᾽ 
26 Ἠ. βθεπις Ἰπο]πθᾶ {ο ἔατοισ ἐ1θ 
βαρρ]επιρηῦ οἳ ἄχοῦ,, ]., ἑνοικήσει, ΟΠ 

ιο Ἡγροίλορίβ ἐαέ Τήπῃ, Ἠαᾶ Ώθοσπιθ 
ἨθΑΙς ἵη {α111 (ος. 1, ο. 11. 14),-- 
ΑΠ. Ἠγροί]λθείβ, ν]]οἩ {οιβΏ Αἄγο- 
οαίαεά ὃγ ΑΙΕ. {Ἡτοαρλουίῦ ἐμίς Ερἱβί]ο, 
19 ορτίανπ]γ Ῥτεοβτίοτβ, βηᾶ, {6 βθοι8 

τεββοηα)]θ {ο θά, Ἱπιρχορβδῖθ, Τ19 
παπβΙΙοη {ο οχλοτία]οη ἆοθβ ποῦ αὖ 
α1] Ίβτοισ Β4οἩ ϱ, Βαρροβ/Ίοας “πιο 
απο ορια Ῥασ]ας ἆθ Τπιού]θϊῖ Βᾶθ 

ΡΕΙΡΠΑΒΙ6 6Γ84, 60 ΣΠ8/οτοπι Ἠββεραῦ 

οβββη αἁποταπᾶϊ αἱ ο]ετοί τὸ χάρισ- 
µα τοῦ Θεοῦ, 4πο ραιᾶεχεῦ,’ /Θο. 

6. Δύ ἦν αἰτίαν] “ον τυ]ηέο]ν οαµβε;᾽ 

Βο. διότι οἶδά σε ἀνυπύκριτον ἔχοντα 

πίστυ, ΤΠΘορΗ.; ταῦτα περί σου πε- 

πεισµένος παρακαλώ κ.τ.λ., Τη9οά,, 

ΟΟΙΗΡ. ΠΟῦΘβ ΟΠ ΕΣ. 12: 858 ἐχθ Αροβί]θ 

Ίποῦ {πα ἐλής {1 γγης ἵπ ΤπιοίἉγ, 

9 τοτηϊπάῃ Ἠἶτα (11η πιθπιοτίβτη σθᾶ- 

ἀριί, σα8ΐ,, οοπηρ. α΄ Οοσ. ἵψ, τ7) {ο 

ακΗΙΡΙ{ 16 ἵπ αοβοηπ. Τὸ 15 Ὦγ πο 
1ηθηπ5 ἱπιρχοβαδ]θ {παί {Π]ᾳ ἀνάμνησις 

ν/θ8 βαρροβἰεᾶ ὮΥ α Ιποπ]εᾶρο οἱ {1ο 
εξ, απᾶ Ροββίδ]σ ἀθεροπάρπογ, Ιπῖο 

ψη]ο] ΤΙαΟΙΥ πἠρΗῦ ανα απηῖς αὖἲ 
πο βὔρεπος, ἐτίδ]8, απιᾶ Ἱπαρτ]βοππηθπῦ 

οἳ Ἠϊς ϱρἰτί(ιθ] {αίχος ἵπ 11ο {01 
ὅρα πῶς δεῖκνυσιν αὐτὸν ἐν ἀθυμίᾳ ὄντα 
πολλῇ, πῶς ἐν κατηφείᾳ, 01178. Τ18 

πο πια” τθββοπαὈ]γ 888απηθ, Όαῇ πο 

ἔμθοιγ {παῖ {Πίς «ἄθατ οΏΙ]ά) οἳ ἴπθ 
Αροβί]θ πας εἸιοπίπρ 'βἰρα5 οἳ Ῥαοἷ- 

ψ/αχάπιθςς βιᾶ Οπα]ᾶ({γ (Α]οτᾶ, Ρνοἶερ. 
οπ 1 Τίπι 8 4. ϱ) ἵη Ἠϊβ παπϊβίετία] 
ψνοσῖς ηθεᾶβ {Αχ 1Ποτθ Ῥσουί {παπι Ἠπβ 
ού Ῥθεη αἀάποθᾶ. ἀναζωπυρεῖν] 
ε{ο Ἰήπάϊῖε αρ,’ ἀεὶ ζῶσαν καὶ ἀκμάζου- 
σαν ἑἐργάζεσθαι, ΤΗθορΏ., πυρσεύειν, 

. «” 

Ἰπεοά., παν [ας οχοἰύθε] Βντ.; 

βοο βαἱοθχ, Τ1εβαιή. Β.Υ. Ὑοἱ. 1. ϱ.265. 
ηχο 18 πο ]θσίοβ] πιθοθββῖἴγ {οΥ ϱ1998- 

10 {39 πιθαπίηρ οἱ ἐπἱ ποτᾶ, «βορϊ{οῬ 

ἴρηθς ββοΙ{βχθ,) τοῦ. α]. Ιπᾶθεᾶ 1 
ΙΑΥ 6 ατί]ος ββἰά ἡ1ιαῦ ἀναζωπυρεῖν 
(8 ἅπαξ λεγόμ. ἵπ ἴπο Ν.Τ.) ἵπ πού 
Ίθτθ πθοθββΗΣΙΙΥ «γεβιβοϊίαχο,’ Τα]ρ., 

επήεάος Πα οπεπι, Πίος, Ῥαὔ χα {λλος 
ερσβυβοίίατο,᾽ Ῥδσ8, ΄αΏππίβολοπι, ο 

ἸΠούΐο,---ἴ]ιθ {οχορ οἳ ἀνὰ Ὀοΐπρ πρ, 

αφιυατά», 6.0. ἀνάπτειν, ἀναπνεῖν, ἂν- 
εγείρειν κ.τ.λ.» Βθθ Ί1πο6χ, ἄε ΤῬετὸ. 

ζοπυρ. τα. Ῥ. 1, ηοθ, Ἠοεβί τπ. Ῥαΐπι, 

1ιεα. Β.Υ. ἀνά, Ἡ. τ; ΟΥΡ. ΕΙπ{βτοἩ, 

Ῥοπιρ. 41, αὖθις ἀναζωπυροῦντα καὶ 

παρασκευαζόμενο». Τ19 Εἰπιρ]ο ἔοχτα 

ζωπυρεῖν 16 «1ο ΚΙπᾶΙθ {ο ΏΑπηθ᾽ (τοὺς 
ἄνθρακας φυσᾶν, Βιάββ), ο οοπι- 

Ῥουπᾶ ἀναξωπυρεῖν 18 οἱίπας (α) {ο ΄γ6- 

ΙΙπᾶΙ8,᾽ απᾶ ἵπ Α πιεαρλοτῖο8] 56Π68 

ἑτοτ]γΙ{ψ;) Φοβ6ΡΗ. πείς. νι. 8. 6, 
ἀναζωπυρῆσαι τὴν δεξιάν ({εχοβοβπιϐ 
Ἠαπᾶ), οοπχρ. Ἐ]αΐο, Οᾖατπι, Ῥ. 1566, 

ἀνεθάῤῥησά τε... καὶ ἀνεζωπυρούμην; οἳ 
() 5 Ἰοχο, “ο Εἰπᾶ]θ ρ᾽ (ἀνεγεῖραι, 
ἐκξωπυρῆσαι, Βαἱάα8), 'ἴο 8η 1πίο 

Ώαπαο,᾽ νλοτί πογππεγετ {πτο]τίπῃ 8ΠΥ 

πεσεβεατή τεῖετεποο {ο ἃ ργευίοια Βἰ8ΐθ 

οἳ Πἱρῃετ αχᾶοαχ ος οἱ Εα]]6υ ρ]ου: 
οοπαρ. Ματο. ΑΠίΟη, τσ. 2, ἀναζωπυ- 
ρεῖν φαντασίας ΟΡΡ. ἴο σβεννύναι, απᾶ 

ΒΡΡ7. Ρ]8ΐο, Βοριδ], γπα. 627 9, ἐκκα- 

θαΐρεταί τε καὶ ἀναζωπυρεῖται. Α8 
Ἡ88 Ώου Ῥοΐοσθ εαλᾶ, {5 15 ποῦ ψ]ιοΙ1Υ 
Πππρχοδα)]θ ἔπαῦ Τ1πιοῦἩγ χα]σ]ξ πουν 
Ἠαπο θεα 1 βίο οἱ ἀθυμία, Ὀπῦ 

{πἱᾳ Ιπίργρποθ τθβῦβ 11ΟΥθ ΟἨ {χθ β0Π6- 

χα] {αοῦ οἳ ἴ]θ ἀνάμνησις ιαπ οἩ ἐς 

πιθβηῖπρ οἳ 8η Ιβο]α[οᾶ ποτᾶ. Νπ- 

1ηΘΤΟΙΙ8 6χς. οἳ {πθ πβο οἳ ζωπ. ηᾶ 
ἀναζωπ. πὶ] Ὄο {ουπᾶ ἴπ Ἰδύςὲ. ἐπ 
Ίοο., ΕτΘΡΒ, Οὐ6. Ρ. 969, 1μοββπαχ, Οὔς5, 
Ῥ. 413: 869 4180 ΡΙΘΙΒΟΗ, Μ4γ. Ῥ. 17ο. 
τὸ χαρίσμα] '{]ιο οἶγι, ἐιε ο]καρίσπι,, 
--ποῦ ἴχθ Ἠοῖγ ΒρΙΣὶ6 ϱεπθΥΒΙΙ7, τὴν 

χάριν τοῦ Πνεύματος, Τ ηθοᾶ,, απᾶ ΔΡΡΥ. 

Ναἰοτ]απᾶ, 6υπι, πσχτ. Το]. Τ. Ρ. ό41 
(51οβο οἶθατ τ6ιηβσ]ςα Ἡο πθτος οπ {θ 
ϱΟΠΟΙΤΕΊοΘ οἳ οἳς αρἰπὃ πο {1 
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Ἄ έ οὐ γὰρ ἔδωκεν ἡμῖν ὁ 7 
Θεὸς Πνεῦμα δειλίας, ἀλλὰ δυνάμεως καὶ ἀγάπης καὶ 

σωφρονισμοῦ. 

ο ποῦ ἐλαπ α]ισ]π]ς 
Άοπι π[β]σί]οπᾳ, ΞΟΥ {ηθ 
8α]ςο οἳ ΗΊ πο πιλάθ 
ἀθαῖλ ροψοσ]εςβς. Τ απι 

Μὴ οὖν ἐπαισχυνθῆς τὸ μαρτύριον τοῦ 8 

Κυρίου ἡμῶν, μηδὲ ἐμὲ τὸν δέσµιον αὐτοῦ, 
Ἠ1ς ΡχβοἈος, απᾶ ἆπου ἐλαῦ ο ψ]] Κθθρ πιγ ἀεροβίῇ, (ατᾶ {ᾳίπο, 

Ἠοϊγ Βρϊτί6 ατθ ποῦ ἴ]ο 168 ποτ 

οἳ αὐοηίῖοι),-- Ραΐ πο βρθοῖα] ϱἰεῖ οἳ 

16 ἴη τείθγθιιοθ ἔο Τπποίγ’ς ἅπλίος α5 
Ρί6Ίορ απᾶ θυαηρε]1αῦ, εἰς προστασίαν 

τῆς ἐκκλησίας, εἰ σημεῖα, εἷς λατρείαν 

ἅπασα», ΟἨ17β.: ΘΟΠΙΡΑΣΘ Ἡοοζοτ, 
Ἔτεο]. Ρο]. ν. 77. 5. διὰ 
τῆς ἐπιθ.] “ἐλγοιρσ] ο ἰαμίπο οἩ,) 
δι; πο Ἠβπᾶθ πθτθ πθ πιεάζυπι Ὦγ 
ψἨίο] ἐ1ιο ϱ1Εῦ οἳ ἴλπθ Ἠο]γ Βρίτίο πας 
Ἰπιρατίοᾶ. Όηπ {ο ἐπίθεσις χειρῶν, 
5θ6Θ ποίθβ οπ τ Τΐπι, ἵν. τᾷ, ΦΊθχθ 1δ 18 

πηθηδ]οπεᾶ {λαῦ {1ο ρχθευγίουγ ]οϊποᾶ 
ψ(Ἡ {1ο Αροβί]ο {π {Πο Ῥογίογπιβποθ 

οἳ ἐπο ΒοΙ6ΠΙΗ βοὔ. 

7. Πνεῦμα δειλίας] 'ἐμο δρίγί οἳ 
σοωατάἰσε, οὐ διὰ τοῦτο τὸ Ἠνεῦμα 

ἐλάβομεν ἵνα ὑποστελλώμεθα, ἀλλ᾽ ἵνα 

παῤῥησιαζώμεθα, 0Ἠ1γ8Β.; ποῖ «α αρἰχῖ, 
απαίατα] αχιᾶ {π{αβαοᾷ οπαγαοίαχ, Ῥεΐ]ο: 

βθ6θ ΠοῖθΒ οπ ΕΡΙ. Ἱ. 17, 8πᾶ οπ «αἶ. 

ία. Β7 οοπιραχίηρ ἴλοβθ πο ποῦεΒ 
19 πῖ] ο 8εθὮ {μαῦ ἵη ΒΟἩ 91568 88 
{19 ρυθβεπί, πθτθ {1θ πνεῦμα ἵβ ΤΊΘή- 

ωοπρθᾶ 1η οοΏηθΣχΙΟἨ πιζἩ διδόναι κ.Τ.λ., 

16 18 Ὀθύίοτ {ο τοῖεχ 19 ἀῑγεοϊϊη ἴο ἐλα 
ῬαγβοπαΆΒ οἱ βρίσῖ6 απᾶ {ο αΏδίωβοί 
Ρεη. ἴο Ἠ]Ιβ ΒρεοϊΒο χάρισμα. Ίπ6τθ 

Ίοποθτος, 88 1ἨΏ 1 Οο5. 1ν. 41, (9. ζ. ο., 

{9 οοπηθσίοπ 15 41Πετοηῦ, ἴλθ πνεῦμα. 

χηαγ Ὀθ τοοττοᾶ ἑπιπιεδίαϊεῖψ ἴο ἴπο 
Ἠαπιαη βρἰτ{{(οοπαρ. ΟΙβΗΑΆβεΠ, Οραο. 
Ῥ. 154), ἔλουρ] 6τεη ἴπθη μζέπιαίεῖ 
{ο ἐπο Ἠοιγ βρἰτΙς 88 19 ἱωποσ]άπρ 

Ῥοπ6τ. Ίπ βαος ἔοπατ]ω ποτ, ἴηε 
τηθαπίπρ οἳ πνεῦμα, πλθίμαχ 1έ νο μα 

ἨἉππιαηα αρίτί6 8 πτουρβΏύ οἩ ὮΥ ἴμο 
Ἠοίγ Βρίχέ, ος ἴπο Ἠο]ν Βρϊτέ 8 
ποτ]ῖηρ οἩ πο Ἡαπιαη Αρἰτίὃ, Ψ] Ῥθ 

Ῥεβέ ἀθάποθᾶ ἔτοπι ἐῑιο οοπεκό: πα 

ἴπθ ρτεβθηῦ Ῥβββ8ρ9 οοπαρ. Ἡοιι, νΙ, 

15, ΑΙ. ἵν. 6. Όπ {πρ οπιβείοη οἳ {1ο 
Αχ10]θ γηἰἩ πνεῦμα, 560 ποῖθς οπ ἄαἱ.. 

τ. 6, σωφρονισμοῦ] 

εδε[/οοπέγοῖ; Ίσα, ου Ππεβίθαι- 

Ποπ]β] 57χ., « βοτϊθίαιϊᾳ,᾽ Τα1ᾳ., Οἱα- 

ΧΟΙ1.2 8 ἅπ. λεγόμ. ἵπ Ν. Τ., Ὀαί 

ϱοπάρ81θ ΤΗ6, 1, 4. ΣῬωφρονισμός, 88 
106. ἠθτπιπαθίοη Εαρσθεία (Ώοπα]ᾶς. 

Οναἰψῖ, 8153, Ῥπίπα. ἄγ. β 11ο. 7, 8θΘ 
εσχ. ἵπ Τιοροοῖς, Ρηγη. Ῥ. 511), 188 
πρβυκβ]]γα ἐταπβΙδίγθ{οχορ, 6.0.ΡΙά{ΑΥΟἩ, 

Οαἱ. Μα]. 5, ἐπὶ σωφρονισμῷ τῶν ἄλλων, 
6011Ρ. Φ0β6ΡΗ. ἁπάίᾳ.χτιτ.ο.2, Βε][. τα. 

1. 31 88 Ώοποετετ Ῥοῦ] {πο ϱαρίαήνος 

ψἩ ψ]Ώ]οῖι 16 ἶς οοπηθοῦθᾶ 8τθ 9Ώβ- 
ἐταοί απᾶᾷ ἰπίταπβίμτο, ηᾶ 85 ἐ1θ ογᾶ]- 

ΏαςΣ πιθαπίηρ Οἳ ΠΟΠΘ ἵπ -μος ( 8οζῖοι 

Ῥτουθθᾶίηρ ἔτοπα ἐπθ αιρ]θοῦ ) 18 11Ρ16΄ 

8ο Βοπ1θ πιοᾶἱβοβ{ἰοΏΒ (0.0. χρησµός,- 
οσοταρ. Ῥτδότα, ζ.σ.), 15 86815 οπ ἴπθ 

ψ]οῖθ Ὀδβύ, πἰ(ὰ Ὦο Ἰ., Ὑεείπρ., 

αἰ., το ρῖτο {6 οἱέ11θυ α ατα] Ιπ{ταβί- 

ὤγο (ΕΙπήατοἩ, Θμσού. σοπυΐζυ. γτπτ. 3, 
σωφρονισμοῖς τισιν ἢ µετανοίαιθ), ΟΥ 

ῬθτΏαρβ ταίἩογ τοβοσίτθ τοῖοτΈποθ; ἵνα 
σωφρονίσωμεν τῶν ἐν ἡμῖν κινουμένων 
παθηµάτων τὴν ἀταξίαν, Τπθοᾶ., ΟΠ17Α. 

21 οοπηρ. ΦΗἱο6Σ, Τλεβαιι’. Β.Υ. οἱ. 1τ. 
Ῥ. 1224, Νθαπᾶθς, Ρίαπίίπᾳ, Το. τ. Ρ. 
486 (Βομπ). 

8. Μὴ οὖν κ.τ.λ.] ΕσΙοτίαξίοἩ, ἵπη- 
πιρβ{α{ο]γ ἀεροπᾶρπέ οἩ {Ἠο ξοτοροΐπς 
ΥΘΙΑ6; «88 ἄοά Ἡα5 ἴἨις ρίτοι πς ἴ]ο 

βρϊχϊέ οἳ Ῥοποατ, 1916, απᾶ βο]{-οοπ{το], 
{πετείοτο Ὀθ τοῦ αβΏαπιεᾶ οἱ {δςέγ- 
Ίηρ αδοιυξ οἳσ Τοτᾶ. ΟἨ ο ο0Ἡ- 
πρθχίοἩ Οἱ αἰσχύνομαι απᾶ αἰπαῖ]θχ τουΏβΒ 
ΝΜἩ {1ο 4οοπβ., 666 Βουπλατάγ, δηπό. 

1 



114 ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β. 

3 Ν - 9 - ἀλλὰ συνκακοπάθησον τῷ εὐαγγελίῳ κατὰ δύναμιν Θεοῦ, 
ο , ς. ” 9 , , ο, ᾿ α 

9 του σωσαντος ἥμας και καλέσαντος κλήσει αγιᾳ, οὐ κατα 

ΣΤ. 10, Ῥ. 113, 26Η, ἄγ. ἃ 65ο. Τ19 

οοπιροιυπᾶ ἔοσπι ἐπαισχ. [ἐπὶ ΡτοραβΙσ 
ΠΙΒΥΚΑ {19 ἱπιαρίπαχγ ροΐπὲ ο) αργρῖίσα- 
έίοπ, ὑπαῖ οα π]]οἵι ἐ11ο {θοἨ πρ 18 μαβοᾶ, 

Ῥοβύ τα. Ῥαΐπι, ες. Β.ν. ο. 3] ἵρ ἔτθ- 
απεπ{1γ ἴπιβ αβοᾶ {η {πο Ν. Τ., δοίὰ 

ψέἩ Ρόγεοπο (Ματ υ 1. 98, Τιαχο 1Σ. 
36), πᾶ ψἰ]ι ἐλίπρε (τον. 16, Βοτα, Ἱ. 

τό), Ὀαῦ πού βο ἴ1ιο ἰπαρίθ ἔοττα. ΟΥ- 
β61Υο ἴἨθ 8ο. ευ]. πι µή, πο ὔθ 

Ῥαᾶραῦ ππασαπα, 1199; Τπαοίασ Ἠθᾶ 

86 γεῦ οτ]ηποθᾶ πο βποῖὶ {θθβπρ; Βθθ 
που, άγ. ὃ 66. 1, Ῥ. 445. 
τοῦ Ἐνρίου] (ο/ ἔλε 1,ογᾶ, {.ε. 'ΒὈοπῦ 

ἄιο Τιοχᾶ,᾽ ρθ. οὐ]εοξὲ; 8ο Ἀ/1που, αγ. 

6 5ο. 1, Ῥ. 168, απᾶ ϱΕρ. ζτᾶροι, 
βργαο]ῖ, δ 47.7. τβα. Τα εαρ]θοί οἳ 
]Ε {6βΙπΙΟΗΣ παδ ποῦ πιθτοῖ]σ ἴπε 
βιαατίηρβ Απᾶ ογπσΙΗχῖοπ οἱ ΟἨτ]αέ 

(Ο117Α. απᾶ ἴμο ἄτθε]ς οοαπιθηζα{οΥΒ), 
Ῥαΐέ ρεποχγα]]γ 'οπιηίς ργθρᾶΙοβ{ῖο το] 
οοπ{θββίο απβθ ἄο ΟἨπὶβίο Πἱ αριᾶ 
Ἡοπαίπεβ,᾽ Ε56.; οοπιρ. Λοίς 1. 8, ἔσεσθέ 

µου μάρτυρες. Ῥθηρε] ΤετΠΒΙΊ«Α οἩ {πο 
ΧΏΥΘΠΘΒΒ οἳ {πο Γοππητ]α, ὁ Κύρ. ἡμῶν 

Ἱπ Βὲ Ῥαῦ], ψλ(ποαῖ Ἰ. Χ.; αάά πογ- 

616ς τ Τΐπα, Ἱ, 14: 866 88ο Ἠεῦ. τὴ. 
14, Ὀυΐέ ποῦ 2 Ῥεῦ, 11. 16, π]ιετθ 1πθ 
τΘἴΘΓΘΠΟΘ ΔΡΡΘΑΣΑΒ ἴο Ρε {ο ἴλο Ἐαί1εν. 

τὸν δέσµιον αὐτοῦ] “Π{5 ργίδοπετ, ζ.6. 
ΨΊλοτα Ἡο Ίϊ8 χηθᾶθ ἃ ΡΕΙΒΟΠΘΣ, βΘΏ. 
αιοἰογίε; 899 ηΟΙΘΒ οπ ΕΙ. 1. 1, απά 

βἱβο Ἠλγσ]θςα, ἐπ ἶοσ. ϱ. 273. "39 βτ- 
τοσῖς τοσασὶ ἀἰβοίρα]ας Ρατ] Ἡοπιίη]8 

οπρᾖϊνί,᾽ Εβῦ., ἴουτα, 

ἀλλὰ συγνκακοπάθησον κ.τ.λ.] “ὑωί 
(οτι έ]ιο οοπέγανη!) ]οἵτι τοζέ]ν πιο ἔτι 8[}εΥ- 

ἐπᾳ ἐῑῖ ΓοΥ ἐ]ο σοερεῖ;’ ἀλλὰ (88 πβας] 
αξίθγπιθραἑάνεἙ, Ώοπα]άβ, Ογαιψῖ. 6 σοι) 
χπατ]άπρ ἴλο {α]1 ορροβΙδίοπ Ὦοίθοη 

ἔλάῃ ο]β 18ο απᾶ ἐλθ ποχάρ ἰπιππθᾶἱαΜε]Υ 
Ῥτθσθᾶίπρ (οοπιρ. ἘΙοΐΣ, Ῥευανγ. Τοὶ. 

1, Ῥ. α, 3), ' ἆο ποῖ Ὀθ αβΠαπιθᾶ οἴ τη, 
Ῥαῦ ταί]λου βιαΐος υΛ(Ἡ πθ.) Τὸ 18 ἐπαε 
Ρετλαρς Ὀουίας {ο χθἰαίη 1 Τ/αο]πι. 

{19 οοπιπι8 θ1ῑθς ἡμῶν. 119 Ρτεροβῖ- 
Ώοπ. σὺν πωπεί Ὦοθ τοοττθᾶ, ποῦ {ο 
τῷ εὐαγγ. (8γ:., 11εοᾶ,), ϱ6 ἐ]άρ που]ά 
Ἰπγο]το Αα τειγ απαβΙθ] απᾶ πΠθοθΒ- 

ΒΑΣΥ Ῥχοβορορωίᾶ (πάντας τοὺς τοῦ 
εαγγ. κήρυκας καὶ µύστας, ΤΏΘορΗ. 2), 

Ρα {ο µοι βαρρ]ἰθᾶ ἔτοτω ἐΏθ ρτεοθᾶίπρ 
ἐμέ. Τ19 ἄθῦ. τῷ εὐαγγ. ἶ8 ἴλοι εἶνλες 
{1ο ἅαί. ο) γε[στεπσε ἴο (8866 ποίθΒ οπ 
σαἲ. 1. 22; οοπιρ. ἴλθ {α11θς θχρτθββίοπ 
ΡΕ. 1ν. 3, ἐν τῷ εὐαγγ. συνήθλησάν 

μοι, Απᾶ ὮῬε]οπ, οἩ. Ἡ. ϱ), ος πιοτθ 

ῬτοῦβαδΙγ απᾶ ΠΟΤΟ ΒΙΤΩΡΙΥ ἴπο ἄαί. 

οοπιποᾶί, ὑπὲρ τοῦ εὐαγγ. πάσχει, 
0,158., ΤΗΕοΡΙ. τ. κατὰ 
δύναμιν] ΄ ὑπ αεεογᾶαπος οωζέ], 60Ι16- 

βροπά πρ] ἔο, ἐπί δύναµις πἉίοἩ ἀοᾶ 
Ί88 ἀἱερ]αγεᾶ ἑοιραγᾶς 8 1η οἳτ σβ]1ΐπρ 
Απᾶ ββ]γλ/Ίομ,) τοσ. 9 5ᾳ. (λ1θβίηρ.), 
ποῦ ψ(Ἡ αηγ τοίθγθηοθ {ο χο βρἰτ μας] 
δύναμις Ἰω{αβθᾶ ἐπ μ8, Τετ. 7 (ο Ἰγ., 

Ἠτίλ.). ΤΠε ρτθρ. κατὰ Ἠδθ ἀπ 158 

πατα] πιοβπΊπρ οἱ πογπια (πας, 6τ. 
δ 49. ᾱ, Ῥ. 258): ἴμθ δύναμις, 88 πετ. 
ΒΊιΟΨΒ, π88 ρτοβῦ, οἳσ χοπάΙπθΒε ἵπ 

κακοπάθεια οπρ]Ώῦ {ο Ὦο Ρτορογοπβίθ 

{ο 16, 16 ποθᾶ 5οµεοε]Υ Ὀο αἀάρᾶ ναί 
Επήβ οἸθιβο παιδί ὃο οοππθοἑεᾶ, ποῦ 

ΨΗἩ εὐαγγελίῳ (ἨΠεϊητίοα, ϱ1.), Ῥαέ 
ψ](Ἡ συγκακοπάθησον; ἐπεὶ φορτικὸν ἦν 

τὸ κακοπαθεῖν, παραμυθεῖται αὐτόν, μὴ 

γάρ Φησι δυνάµει τῇ σῇῃ ἀλλὰ τῇ τοῦ 
Χρ. [θεοῦ], ΤΠεοΡρᾶ., αἈοαπι, 

9. τοῦ σώσαντος ἡμᾶς] ΄ωᾖο εαυεᾶ 
1ὐ8, “θχοχοῖβθᾶ Ἠίβ βατίτπρ 4ροπού ἴο- 
ψαχᾶς αβ;’ θογυαίἑο Ἠεθο θβίαρρΗσα{ῖνα, 
Ώ0Ἠ ἑβηύσπη 8οα]β{θ]τη, θὔτη 1ρβαπα ο 
οααβαπι απ{Β {βτα ατοῦθ ΟΗΤ1 υοσαέοπθ 

οοππθοδύτσ, Ῥθχιρ., ΟΟΠΠΡ. 8180 66Η, 

ἄν. Ρ. 918: πο πααεῦ ἩοΠΘΥΟΣ ἵπ αἲ! 

68ΒΘΒ Ὦθ οασο{α] ποῦ {ο βββῖρη ἔοο 1ο 
Α πιθαπήηρ {ο ἐΠίβ τἰίαὶ ποτᾶ (αοπιρ. 
ποῖθς οπ Ε9ὴ, Ἡ. 8); νθ οοχἑοχύ υπ] 
Εθποσα]]ν βαρΡΙγ ἐ]θ Ῥτορθς ΕΧΡΙΩΑ- 
ὥοη; 5θθ ἴῑιθ οο]]θοίίοχ οἳ Ῥββββρος ἵπ 
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τὰ ἔργα ἡμῶν ἀλλὰ κατὰ ἰδίαν πρόθεσιν καὶ χάριν τὴν 

δοθεῖσαν ἡμῖν ἐν Χριστῷ ]ησοῦ πρὸ χρόνων αἰωνίων, 

φανερωθεῖσαν δὲ νῦν διὰ τῆς ἐπιφανείας τοῦ σωτΏρος 10 

Ἐειβα, Τ]έο. 1. 93, Το]. π. Ρ. 250. 

ΟἨ ἔιο βοἱ οἳ σωτηρία βρρ]θᾶ {ο ἀοᾶ, 

566 πούεβ οπ 1 Τίπι. 1. 1. ἸΜοεπεῖπι 
Απᾶ, ἵο α οθχίαΐη ἆθρχθο, Ἰϊθβίησος 

τοῖοτ ἡμᾶς ἴο Βὲ Ῥαυ] οπά Τπιοίνγ: 
Μπ] 16 τετ ἀοπδί[α]; 160 6θθτηΒ τηο] 
ΏΊΟΙΘ ΒΑ θἱθ[αοίοτγ {ο ρἶτο ἡμεῖς Ἀετθ 
{πο 6ατηθ ]α1ᾶο 5 ἵη τετ. ή. 
καλέσαντος] Τ1ο αοὐ οἳ οαΐἴίπρ ἵ5 ο]- 
Ψ8γ8 τεσυ]ατ]γ απᾶ βο]θπωπ]σ αβοτῖοθᾶ 
{ο αοᾶ {πο Εαίπος; β69Θ ποῖθΒ οη ἄα]. 

1. 6, απᾶ οοπιρασο Ῥετββ, Τ]έοῖ. τν. 
16, Το]. 1. Ῥ. 144 84. ΤΠίβ κλῆσις 

156 οββεπ{]α]1γ απιᾶ Ππέχἰπβῖοβ]]Σ ἁγία; 1έ 

18, Κλῆσις εἰς κοινωνίαν τοῦ Χρ., 1 099. 
Ἱν ϱ. Οπ {πο γοοβΏο οπίογπα απᾶ 
ὀπίεγπα, 599 68Ρ. 80ἷβ6οἩ οη έλε Ογεεᾶ, 

ῬοοΚ σχττ, 7 (πῖζ.). 
οὐ κατὰ τὰ ἔργα ἡμ.] ’ ποί ασοογάίπα 
ἐο ον ὠωοτ]μα; οοπαρ. ΤΙ0. 1Η. 5, οὐκ ἐξ 

ἔργων...ἔσωσεν. Τ118 ΡΤΘΡΟΒΙΙΟΠ κατὰ 

πιαΥ οθχίθίπ]Σ Ὦο Ἠχθ χεξεττεᾶ {ο ἴλθ 
πιοξῖνεε (Βεζα, Ώο Ἠ7.) πἩ]οᾶ ρτοπηρίεᾶ 

119 αοἲ; 596 οσχ. η πας, ἄγ. 8 49. 
ᾱ, Ρ. 358: 16 Εθοπιθ Ίούπθτος θᾳπα11Υ 
βαδ]β{αοίοτγ, απᾶ ΡεΓΊΊΒΡΒ ΜΠοχθ {Πεο]ο- 

βϊοαΙ1γ οχθοί, οβρεοία11γ 1π {1ο Ιαΐΐου 

οἶβιςο, {ο τούβίΏ (π{{Ἡ Ὑπ]ρ., Οἱ8τοπ!., 

81.) ἴλο πιοτθ πβαβΙ πιραπῖηρ /Ίπ ας- 
οοχᾶαπορ πο; οΟΠΙΡ. 1. 11, 11, 11, 8]. 

ἰδίαν πρόθεσιν] 'Είς οι ῥιροδε;) 
οὔβεττο {19 ἰδίαν; 'ἔλαῦ ΡΩΓΡΟΒΘ Ἠο 
ψ8β βαρρεβίεᾶ Ὦγ ποίπίηρ ουπαχᾶ, 
Ὀαῦ Ατοβε οπὶν τοσα 61ο 1Πππθχτηοβύ 

ἀερίϊις οἳ έιε ἄῑγίπθ εὐδοκία :) οἴκοθεν 
ἐκ τῆς ἀγαθότητος αὑτοῦ ὁρμώμενος, 

ΟἨή7β,; οοπαρ. ΕΡΗ. 1. 5. Τ18 πβίατθ 
οἳ {λθ πρόθεσις 18 {ατίος εἰποίᾶκίοᾶ 
Ώγ ἰθ πιοχθ βρεοίΒο καὶ χάριν κ.Τ.λ.; 
{ηετο {8 ΊούΠεΥεΣ Ώο ἓν διὰ δυοῖν, 'ρτο- 
Ῥοβίζαπα ργβξ{οβιΠχ᾿ (οοπρ. Β1], Ργήπι, 
Ταᾶ. πι. 28), Ὀαῦ Εἰπερὶγ απ εκρ]ατι- 
Α{ἱοπι οἳ {1θ πρόθεσις ὮΥ 8 βἰβίοπιοπέ 

οἱ π]ιαῦ Τὸ οοπθἰβἰθᾶ η απᾶ γ]ιαῖ ἴέ 
οοπ{θπιρ]αἰεᾶ. τὴν δοθεῖσαν 
κ.τ.λ.] το]έο] Ίοαξ φΐυε ἐο 1.5 ἔτι Ολγέδὲ 

ὔεφιι ;᾿ Βοῖ]. ἴπο χάριν Ἰπαπαθᾶ1β{θ]Υ ϱχθ- 
ορᾶΊπρ. Τ119 Πΐθτα] πιθαπῖπρ οἱ ἐθβε 

ψοτᾶβ πιπαί ποῖ Ὀο Ιπ[τ]προᾶ ΟΠ. Δοθεῖ- 

σαν 18 βπιρ]γ «αίνει, ποῦ /’ ἀρρίίηθᾶ :᾽ 

15 παρ ᾳἶτοι ἴχοπι ἴ]θ Ὀερϊπηϊπρ, 16 
πιθοᾶθᾷ οη]5 {παρ {ου {{βταμπ]{θβἰα{1οι: 
ΑββΐΏ ἐν Χρ. 8 ποῦ «ρετ Ολα ϊείυπι,) 
Ἡεί., Ότἡ «πι η ἐβίο,) '1π ἨΙβ ΡΕΥΒΟΗ; 

ὤνάρχως ταῦτα προτετύπωτο ἐν Χρ. 
Ἴησ. γενέσθαι, ΟἨ17β.; οοπαρ. 1 Ρδύ. 1. 
5ο, 86 Ποίθβ οπι ΕΡΙι. Ἱ, 7, απᾶ ἴλθ 

βοοᾶ τεπηατ](β οἳ Ἠοίπιαπη, δο]γ{γιῦ. 

Το]. 1. Ρ. 295. πρὸ χρόνων 
αἰωνίων] ’6[ογε εἴεγπαῖ ἠπιεε;’ οοπιρ. 
α ΟΟ5Σ. 1. 7, πρὸ τῶν αἰώνων, ΕΡΗ. 11. 

11, πρόθεσι τῶν αἰώνων, Ώᾷ Βε9 ηοίθΒ. 

Τ19 οσασί πιθηπῖπρ οἳ ἴ1θ ἴΕΓΏι χρόνοι 
αἰώνιοι (Ώοτα. χτί. 25, Τ16, 1. 2) πιαβύ 
Ῥο ἀθίοιπαίπθᾶ ἔχοπα {πρ οοη{εσέ; ἶπ 

{19 Ῥτεςεηῦ ο8Εθ ἴλθ πιθαπίηρ 5 οὗ- 
τἰοτ]γ !ἔτοπι εἰ] οἰθτπῖζγ;᾽ βοπαθυΊια6 

βίχοηβθς Ρ6ΣΊιΔΡΒ (Ἠθπ πρὸ καταβολῆς 
κόσμου, Ε)ΡΙ.. 1. ἡ,, 'Ώθξοσο {ἶχαθβ πιατ]ερᾶ 
Ώγ {1ο Ίαρ5βο οἳ αππαπροχθᾶ 4ροβ.---- 

π1ΘΒ, 1π α ποχᾶ, π]η]ολ τοἈο]ιθᾶ ἔχοπα 

εἴθγη1ζγ (ἀπ᾽ αἰῴνος) Το ἴ1ιθ οοπ]Ίπρ ο 
Ον] βί, ἐπ απᾶ ἀωγίπρ πἙ]οἩ ἐλθ µυστή- 

Ρριον 17 σεσιγηµένον, Ἀοπα, ΧγΙ. 253 

βοθ Μο7αΥ {π Ἴοο., ΑηΠᾶ ΟΟΠ1Ρ. ΠοῖθΕ οἵ 

Τι. 1. α, Ὑηετθ Ἠοψετας {16 παραπῖχρ 
16 ποῦ εαπα11Υ οετζαίη. 

1Ο. φανερωθεῖσαν] ' πιαᾶε πιαπέ/}εςί,) 
---αιοῦ “χθβ]Ιζθᾶ,᾽ Ἡογάσητ. 10 ποτᾶ 
Ἱπρ]ίθς λος 18 εχρτθββθᾶ {π οἴπες 
Ῥ8ΕββΡε, 9.5. Ῥοπι. χγἰ. 25, 0ο]. 1, 26, 
ἴπαῦ {Ἠο οἴεγηαὶ οοιπβο]β οἱ πιθιοΥ 
ποθγο ποῦ ο] {οχπηθᾶ Ῥείοχθ 811 Άρε8, 

Ῥαΐ Ιήάάεπ ἀπτῖηρ ὑ]λαῖχ 18ΡΕ6, 11 {πο 
Ἀρροϊπ{θᾶ νῦν ατε]γεᾶ ; ο0Π1Ρ. ηοΟίΘΒ ΟΠ 

ΕΡῇ. ΠΠ. ο. τῆς ἐπιφανείας] 
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116 ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β. 

ςϱ ο Ἱ Α Χ Αα , 9 4 /. ὁ 
μῶν α1ήσου «ριστου, καταργήσαντος µεν τον θάνατον, 

φωτίσαντος δὲ ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν διὰ τοῦ εὖαγγελίου, 

εἴλε αρρεαγίπῃ ;) ποῦ πιθγθ]σ ἔ]ιθ βἶτι- 
Ῥ]6 οἱ οἳ {1θ ποβτηβίίοη (τῆς ἑναν- 

θρωπήσεως, Τπεοᾶ.), Ὀαΐ, 88 ἐ]ιο οοἩ- 

{θσέ απᾶ {πο τειΏ ἐπεφάνη πι ΤΗ. Η1. 
4 86εΙΩ {ο βαββεβί, ἐἶπο π]ιο]θ πιαηή- 
Γδβίαίοπ οἳ ΟἨτῖκὲ οἩ εβτἰἩ (ἔνσαρκος 
οἰκονομία, Ζ9Π82Α8, Τιζα. Ὑοἱ. τ. ϱ.8ο6), 
ἴπθ π]ο]ο ποτ] οἳ χεᾶρπιρίίοη, βο. 
Σ{οία οοπιπηοτα{ίο ΟἨτίβΗ Ἰπέθς Ἱοπιί- 
38, Ῥεηρο]; 5ο Ἰ{θβίπρᾳ. απᾶ Ρο Ἡ. 
Τα ἴπθ ποτᾶς ἐ]ιαῦ {ο11οπ, 616 οτᾶςς 
Ἰησοῦ Χρ. [ΟΡΕΣΕΑΚΙΙΚ4] 18 ρευ- 
ὭαρΒ {ο Το Ρρτοϊοιτθᾶ {ο Χρ. Ἰησοῦ 
ΙΑΡΙΕ ΑΙ; Τέδολ,], Ῥοῦ] οἩ αοοοαηῦ 

οἳ {πο πεϊρΠίύ οἳ ἐππθ οχίθυτιϱ] οτἰἄάςπορ, 
Ἀπᾶ {πο ρχοραβΙ οἳ 8 6ΟΠΓΟΤΠ1Λ- 
ἴοπ {ο ΤεΥ, ϱ. καταργή- 
σαντος] ΄ωῄεπ Ηο πιαᾶο ο/ ποπε ε[}εοί, 

ΟΥ, ΥΠΟΙ6 ΘΣ8ΟΠΙΥ, 'Ἠβνίπρ ταβᾶθ, 58 
Ἠο ἀῑά, οἳ ποπο οβθοί,᾽ ποῦ υλμο;’ ὅο., 

ΑΗ, 19 Ῥοΐηπρ α/παγα ἀθβίταρίο η α 

Η1θσα] ὑταπβ]α{οη 6ο ΡΥΘΡΕΥΤΘ 1ο {111- 
ἄαπιρηίαὶ ἀἰθήποίῖοη Ῥούπθοη ϱ ρβτέ]- 
οἱἷρο πΙἩ, απᾶ  Ῥαχίῦ, ποτό {1ο 
ΑχΙαΙθ; 96 Ῥοπα]άς. ἄν. δ 492, απᾶ 
οοπιρ. Οαἰγ]. 8 995. τὸν 
θάνατον] / ἀεαί], ----ΘΙἴπθΥ τορατᾶςᾶ (α) 
οὐ]εοθϊτεΙγ, Α5 α ρεγεοπαῖ αἄνεγθατι 
απᾶ επεπιι οἳ ΟἨτίβΐ απᾶ Ἠ1β Ἱάπρᾶοτα, 
1 09ΟΥ. ΧΥ. 26, ἔσχατος ἐχθρὸς καταρ- 
γεῖται ὁ θάνατος] ΟΣ (0) 88 ἃ αρἰγέέιαῖ 
βἰαὶε ο οοπᾶἰΜίοπἹπο]αᾶϊαρ {πρ ποΡΙοΠΒ 

οἳ οί] απᾶ οοιταρΜίοη, τ 1οἵνη Πλ, τᾳ, 

µεταβεβήκαμεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν 
ζωήν; ΟΥ ΠΠΟΤΘ ΡΙΟΡΒΡΙΥ (6) 86 8 Ῥουε} 

Απᾶ γγἰποῦρ]ε (τοῦ θανάτου τὰ νεῦρα, 
6Η1ΨΕ.) Ροσταᾶίηρ απᾶ οτογρηβάονήηρ 
ἴλο πνοσ]ᾶ; οοππρ. Ἠεῦ. 11. τ4, ἵνα διὰ 

τοῦ θανάτου Καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος 
ἔχοντα τοῦ θανάτου. Τ19 οὈ]θοίίοη 6ο 
(α) 198 {π {1θ {πού ἐ]αί { ΟοΥ. αγ. 26 
ταἴθτβ βρθοἰα115 {ο {1ο πθοοπᾶ αἆτοπί ος 
Οµχίβέ, πΊοα Τθ8/{Ἡ απιᾶ {119 ΡούεΒ ος 
οτί], αρρτεραίθᾶ 38 {ΐ ποτθ 1Πῇο Ῥου- 

βοπαΗΜίθβ (οοπιρ. Ἐεν. ΧΧ. 19, 14), 
φπἩ δο ἰπᾶϊνίᾶιβ](ψ ταἰποᾶ απᾶ οτεσ- 
ποσα, Τη (ϐ) αραίπ, ἐν πβαδ] πᾶ 
ΏΟΡΕΣ {0108 οἱ καταργέω (χεπᾶςτ 1πι- 
οροιβ νο,’ Ώοπι. 11. 4, Ίν. τή, 81. ος 
«ἄθείτογ,) τ Όον. ασ. 24, 2 Τ16ΕΒ. Ἡ. ϐ) 
18 {οο σηπο]ι οΏβοαγθᾶ; Ὑ]ή1ε ἵτ (ο) Ελ]ς 
19 6υἩ]γτηαἰπζαἰπθᾶ, απᾶ Ίη {πε ορροβθᾶ 
οἱβ1166 (μὲν... δ6) ἴχο ἔοτοθ οἱ φωτίσαντος 

(αοῦ προμηνύσαντος, Τηθοᾶ., Ῥταΐ εἷς 
φώς ἀγαγόντος, Βα]ᾶ., οοπαΡρ. 1 Ο0Σ.1Υ. 
5: ἴπο ρτποῖρ]θ οἱ ἀθαία ομαί α επαᾶθ 

οτοσ ἔο ποτ]ᾶ, Μαἰδ. ἴτ. τ6) ἵ6 πιοτθ 
ἀἰποί]γ {εἰῦ. Οπ καταργέω, 6ΟΠ1Ρ. 
πηοῦθς οπ ἄαἰ. τ. 4. ζωὴν καὶ 
ἀφθαρσίαν] / ζ[ε απἄ ἠποογγωρίίοι 
οἱ 901186 πο ἓν διὰ δυοῖν, 88 ΟΟ0ΙΑ7, 
Επᾶ ἸΤακοεΠε]ᾶ, δηῖυ. στ. ο]. 1τ. Ρ. 

αο8: 1ο Ιαΐΐθς πα ὐβίαπίίτεα ονΏταο- 
ἰθτῖπθβ απᾶ οκρ]θίηβ ἴἨο ἔοπηετ, πού 
Ἡοποτος πΙἰἩ αγ βρεοία] τεΐετθποθ ὕο 

119 ταριχτθοῦίοη οἳ {19 Ῥοᾶγ (τ Οος. 
χγ. 42), 38 018 που]ᾶ πιαχ]ς ἀφθαρσία 

88 8, σοπάὐΐοπ ( οοπᾶ(δίο 1118, {ε]1οἱθ- 
ἶπια,᾽ Τιθο), Ῥπῦ πΙ(] α τοίετοηοθ ο 

ἴπο εεβεη{]α] απαΠίγ οἳ ἴπο ἑωή, 1ἴβ 
πιρεγϊβ]ιδΏ]θ απά ΙποοιταρΗΡ]θ παΐπτα 

(1 Ῥοῦ. 1, 4), Απᾶ 148 οοπιρ]είο εκεπαρ- 
41οη ἔσοπα ἄθα!]ι (ου. αεί. 4): οοτηρ. 
Ῥοτα, , 7, Τἱ πιαγ Ῥο οὈβοστοά {]ιαῦ 
θάνατος 8 Ώοϊηρ α ΧπΟπΏ απᾶ τη]ηπρ 
Ῥοπος]αβ {Ἡθατί]ο]ο, ζωὴ αηᾶ ἀφθαρσία 

88 Πατίηρ Όθθηῦ οη] χθοθη1γ τοτεδ]θά 

ΒΥΘ απΒΤ{ΠΧΟΣΒ. διὰ τοῦ 
εὐαγγελίου {8 Ρ6ΣΊΑΡΒ ΠΊΟΥΘ οουτθοί]Υ 
τοῖριχθᾶ {ἴο φωτίσαντος κ.τ.λ. (Α18.) 

ἔπαχι οοπβ]ᾶογθά ΑΞ1ΟΟΒΘ]Υ αρρεπᾶθᾶ ο 
ἴπθ γ]ο]ο ζοχθροῖπᾳρ βοηίθποῬ (θᾶ. τ, 
Ὑπ1θβίηρ.), 88 16 ἔἴναβ β6θπις βΙἠ{αΡΙΥ ὕο 
ἄοβπο ερ πιθβίαπι Ὦγ π]οῖ ἐς φω- 
τισμὸς {οο]ς Ῥ]αςθ, απιᾶ ἴο ἔοστα Βι πᾶ- 
ἔατα]. ἐγαηβίθίοπ επιᾶ ἱπίχοᾶποίίοα {ο 
Υθσ. 11 8ᾳ. ΑΠ ἰπαί ζο]οπη Ἴησ. Χρ. 

Ίναθ ἔοσπις (95 ΒΘΟΠΙΒ τηοβύ πα έασα]) 



1. τί, 12. 17 

4 1] . , . ) 

εἰς ὃ ἐτέθην ἐγὼ κήρυξ καὶ ἀπόστολος καὶ διδάσκαλος 11 
9 ας ἀ - 
ἐθνῶν' δὲ ἣν αἰτίαν καὶ ταῦτα πάσχω, ἀλλ) οὐκ 10 
3 , . 2 9 Φ , 4 , πῃ 
επαισχυνοµαι οιοα γαρ ᾧ πεπιστευκα, και πεπεισµαι οτι 

ὸ ρὶ. -ᾱἳ 9 , , 4 Ἡ δ 9 
υνατος εστιν την παραθήκην μου φυλάξαι εἰς ἐκείνήν την 

οηθ οοπηθοίθᾶ απᾶ βπροτᾶίπιαθο (οτί]- 
ΣΣ) Ῥτθάϊοββίοτ: οσπιρ, Ὠοπβ]άᾳ. αγ, 

9 489 8ᾳ. 
11. εἷς ὅ] ΒοΙ]. εὐαγγέλιον; 'αἆ ᾳποᾶ 

εγβηροππι Ῥεράϊομπάαπα,' Ἐρί., που 

Ἅὖπ απο; Τυῖρ., ΟΊβτοπι, ΌΟπ {πρ τθ- 
τηβ]ηῖηῃ πγοτᾶβ, 5θθ ποῦθς οπ 1 Τήπι, Ἱ. 

7, σΏθχθ ἔἨΠοχο ἶ6 ἐ1ιθ βάτηο ἄθρῖρπκ{ίοὮ 
οἳ {πο ΑΡος/]θ”5 οἴᾷσος, ἐποτρ]ι, ας ἴλθ 

οοπ{εσ{ςΏοπ, πθαρρΙοα{ίοἩ 18 βΟΙ16- 

πλΏαί ἀἰβοτεπί,. Ίηετο {11 Αροεί]ε ἶς 
βροεβΚίπρ οἱ Ἠϊβ οὔᾷσρ οἩ {19 βἰᾶς οἳ 
ἴτς ἀἱρπ]ῦγ, Ίθχθ Ίπ τ6ίΘΤΘΏΟΘ Το ἔπθ 
βαβετῖηρς 16 οπ{α ]οᾶ οη Ἠΐπα πο βαβ- 

τπθᾶ 10. Τ]16 ἐγὼ Ίντο {ας ταβτ]ςβ 
ποῦ ϊρπϊζαίεπη ργρθάἰσοαη1ς,᾽ Ρἱ ᾱἱρ- 

ηζαίθτω οο]Ώοτίηη δα; μὴ καταπέσῃς 

«τοίνυν ἐν τοῖς ἐμοῖς παθήµασι' καταβέ- 

βληται τοῦ θανάτου τὰ νεῦρα, 0Ἠ17Α. 

ἐτέθην ἐγώ] “1 ας αρροίἰπἰεᾷ;᾿ 6ΟπΙΡ. 
τ Τΐπη, 1, 12. 

12. δὺ ἣν αἰτίαν] ΄/οΥ ωλέε]ι οαιιδο ;” 
Ξβοϊ]. Ώεοβαςθ Τ 21. 1αβθ αρροϊη{εᾶ ϱς 

Β Πετα]ᾶ απᾶ Αγροβί]ε; οοιηΡ. Τετ. 6. 

ΤΠ18 {οτταπ]α 16 οπ]Σ πβεᾶ Ὦγ Βΐὲ Ῥαυ] 

1π {πο Ῥαβίοτα] ἩΡρ. (του. 6 απᾶ Τ10. 

Ἱ, 18): 868 818ο Ἠεῦ. 1. 1τ, απᾶ Αοἲβ 
Χ, 41, αχ, 24, αχ], 28, καν. 20, 

καὶ ταῦτα] ΄ευεπι ἔλεςο ἐέπρε; ᾽ Ῥοπᾶβ, 

ἀπιρτίθοππαθηί, απᾶ βαΠθτίπρΒ, 6θθΤοΥ. 

Β, ο ποτ {19 {ο]]οπήπρ ἐπαισχύνομαι 

Βποπς 8 ἀϊβίλποί χοίθτθηϱθ. 
ᾧ πεπίστευκα] “π 10Ίοπι Ι Ίιαυε γηέ 
πι! ἰγιεῖ, απᾶ ΕΠ ἄο ραῦ 15 (οοπ1ρ. 

ποίθβοπ Ερῃ, 1. 8), Πὔθτα]1Σ, ' {ο πΊλοτα 
1 Ίατο ρἶνθη 17 πίστις,᾽ ΒΟΒΥΟΘΙΣ “ο 
νΊοπα 1 το γεροθεᾶ πι {πι απᾶὰ 
ἔτπαῦ᾽ (ΒΙοοσ1.), 38 {1ήβ ποπ]ά τοί]ος 
1πηρΙΥ ἐπὶ γη ο]ι ἐλιο ἆφήνο; Βεθ ποίθβ 
ον α Πίπι. Ἱ. 16, π]ιθτο {πθβε οοΏβίΣΊ10- 

Ἴοηα 10 ἀἱβοιββεᾶ. 14 πθθᾷ ΒομτοΘΙΥ 

Ῥο θα 1 ἐπαί ᾧ τοίετβ {ο ἀοᾶ {Πο Εαΐ]ιος, 

Ώοῦ {ο ζθβας Ομχϊβί (τος, 19). 
δυνατός ἐστιν] ’{9 αὐῖε,' Ώπς ἔπ]ὶ απᾶ 
βαβμο]οπύ δύναμις, ἵωη αρρᾶτθηῦ τοίθχ- 
6109 {ο {19 δύναμις Θεοῦ, το, 8. 
τὴν παραθήκην µου] /ἐλο ἐγιθὲ 60ΠΙ- 
πυεεά ἰο πιο, “πι! ἀεροδίέ, τὴν πἰ- 

στιν φησὶ καὶ τὸ κήρυγµα, Τπθορη. 1, 

Β4ΐ0οτ ΟἨ78. τ; ος Ἠθ16 ῬθτπαβρΒ, πο 
8. εΠρΏί εκραπβῖοα, /πθ οὔίοο οἳ 

ῬτεασΏίπρ ἴλο 4οβροἱ,’ «11ο εἰοπατᾶ- 

ΕΏ1Ρ οοπιπηἡ{θᾶ {ο {ο ΑΡοβί]θ;) 5θθ 
ποίθθ οι τ Τέπι, ΥΙ. 2ο. Τ10 ΠΙΕΒΠ- 
{πρ πεβὶρπθᾶ {0 παραθήκην 316 ΤΘΙΥ 

ὮΏΤΙΩΘΥΟΠΒ, απιᾶ 19 ταμςβῦ Ὦο οοπ/{οββθᾶ 

ἴπαῦ ποῦ οπθ οἳ ἴπθπα {β Ἡ]οΙΙγ 199 
τοπ ἀϊ[Ιοπ]ςγ. Τ116 πβια] τοίετθησθ {ο 

119 οι], ποίλθυ ἵπ οοπηθσίοη γη(] 

μου βς Ψ]αῦ {θ ΑΡροβ{]θ Ἰαᾶ οπἰτιβἰθᾶᾷ 

1ο ἀοᾶ (Βααρ.; οοπιρ. Σ Ῥεῦ, 1Τ. το, 
Τιπ]ςο αχἰἩ. 46), ΟΥ 88 ϱ, ἄεροβίό ϱἶτεα 

Ὦγ ἄοᾶ ἔοσηατ (Βτείβοβη., Α1ῑ., οοτρ. 

ὉΠΗΤΩΥ), 1β{ Βτεῖ ε1ρ]ῦ νευγ ΕΡεΟΙοἳΒ; 
Ταῇ 18, α5 {1ο οοπθεσχί ποι]ᾶ ἴ]ιθη β66Π1 

οθτζα{Ώ]γ {ο τοφἈίτο, 16 Ἠβᾶ ασ τοίεγ- 

6109 Το 16, ΡΠΙΘΙΥ εἰς ἑκείνην τ. ἡμ. 

πωπβῦ Ὦθ π]ιο]]1γ ΙποοπρεαομΕ; απᾶ 1 

βραἶη τνθ τεῖες {ο τ ΤΗΕΒΒ. τ. 23 (Α13.), 

19 Ῥβ7ος {ος {19 οπἼχθ ργθβθτγα ἶοα 
οἱ {πο ρογεοπαΗϐγ 18 ἐΤογο ΙπΙπιθ{εΙΥ 
Ῥ]οπᾶθᾶ πίἩ οπθ {ος 118 ἀμεμφία 

(ἀμέμπτως...τηρηθείη), 8 ΠΟΤΑ] τοίθυ- 
6π08, πΏ]οι Άηᾶβ πο ἔχπο ρατα]]ο] {πι 
119 βἰπιρίθ φυλάξαι. 10 ἵψ πἹογθοτος 
ΑΠ 1ΠίΘΤΡΣ, άηχποση {0 ἐ]θ ἄτθθ]ς οσ- 

ΡΟΡΊ{ΟΥ8. Τ16Ρ8 ρτοββΡ19 βθοπᾳβ {πο1ᾶ9η, 
οἱ 8Ώ ἀντιμισθία, ΤΠθορΏ. 3, ΠΙΒΙΠ- 

ἐβπθᾶ α1βο ὉΥ ἸΠ1θβῖηρ., 6.6. στέφανον 
ζωῆς, οοπηρ. οἩ. 1γ. 7, 8, ος Πο 6Η 
1145 οοπβἱθ{οη{]σ Ὀο ἠεγπιθᾶ α ἀεροσὸί ῇ 
Ίο τοὐαίη ἠιετθίοτθ ἐπθ τιεαπίηρ οᾱ- 

νοοβ{θᾶ ἵπ ποίθβοπι Τόπα, τ], 29, πΙ(Ἡ 
{ιβί οχραπβίοπι οπ]σ πἩ{ολι 1119 οοπ/{οσέ 
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ε ’ ὑποτύπωσιν ἔχε ὑγιαινόντων λόγων, ὧν παρ' 
9 - - - 

ἐμοῦ ἤκουσας, ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ τῇ ἐν Χριστῷ ᾿]ησοῦ. 
Ν 

14 τὴν καλὴν παραθήκην Φύλαξον διὰ Πνεύματος ἁγίου μ Ύ 
οὰ 9 - - 

τοῦ ἐνοικοῦντος ἐν ἡμῖν. 

Ἠθσθ ΒθθΠ8 1ῇβοΙέ αἄθηιδίεΙγ {ο επρ- 
ΡΙΣ. Τ19 ο] ἄῑβῆ ου] {π ἵπ Φυλάξαν, 
ΨΗΙοἩ 16 οοτἰαίπ]Υ πιοτθ αἴιαδ]ν αρ- 
Ῥ]θᾷ {ο 1ῑιο Ἠο]ᾶθς ἔλαη ἔ]ιο ρίτεν ο 
19 ἄεροεῖζ. ΤἩ9 σεπ. µου ἵβ πας {1ο 

Φοβεεκεἰνέ Ροῃ., “1ο ἄρροβῖε πἩίσἃ ἷ8 
ἀθθπί{εῖσ ταίπθ,’. ΤΗ9 οἴλου πίθτρς, 
τς {αϊτ]ν ἄἰποιιββοᾶ ἵη {Πε Ίοτρ ποῖο οἳ 

ῶο ἸΜαίίθ ἐπ ἶοο, εἷς ἐκείνην 
τὴν ἡμ.] 'αθαίπεί ἐλαὶ ἄαψ,᾽ Λα. {.ο. 
ἴο Τὰ ρχοᾶιοθᾶ απᾶ ξοτμιοοπαῖηῃ πΊθη 
παοῦ Δλγ-- πο τοῦ θανάτου (Οοχαγ), 
Ραΐ οἳ Απ] χοοΚοπίης---0ΟΠ1ΘΕ;: 1 ΑιΑΙ1 
ἴπευ τοπᾶςι τρ τιγ ἐχιβῦ, ἐχουρ]ι 
οᾶ3 ρτοβετνίηρ ρταοο, ΕαϊΜλ{αἲ] ᾱἷπ- 

οἈαχροᾶ απᾶ ἱπγίο]μίθ. Ἑΐς ἄοθς πο 
Βθθπ1 Ίετε πιθχο]γ ἔθταροτα] (7 οἵόη χὶἩ. 
1), Όαἱ Ώρα {ΐβ τωοχθ πβαβ! οἰλέοαῖ ΒεΠθ 
οἳ “ἀθεπαίΐοι {ος ;) οοπηρ. ἨΡΙ.. {τ. 29, 
ΡΗΙΙ. 1, το, 1. τ6, α], 

13. ὑποτύπωσιν] ' ΤΓΊε ἀε]ἰπεαίίον, 

Ραήογη) ] ζω, [.}οτπιαπι εᾶ 4πβτα 

1η τερας Αᾶεϊ οὗ τν] τθρρίοίζας,, 

Βομβαί]βστ. Τηο πιερπίηρ οἱ ὑποτύπ. 

18 Ἠθτο οη]γ βλ ἀῑβετεπὺ ἔχοπα 
ναί {απ τ Τπι. 1. 16; 88Θ ὨοῦθΒ. ἾἹπ 

ΡοίἩ 08868 ὑποτ. 18 Η08]θ 1ποχθ λατ 
τύπος (986 Βοβί Ἡ. Ῥα]τη, Τε. 8.7.): 
1Ώθτθ Ἠοπετας, 88 ἴπθ οοπ{οχῦ βεθπιβ 

{0 τθΠσθ, ἔλο ἐτα πεί νο {οτ0θ 18 11ΟΥΘ 

αΡρρατοηῦ, Ώθτθ {πο ποχᾶ 18 βἰταρ]γ 1π- 

ἐχαπβάνο; οοχηΡρ. Ῥεγογχὶᾶρθ, 5ΕΥ7.. ΥΙ. 

Το]. 1. Ῥ. τα (Α.-Ο. Τ40σ.). ὙἨπιαί 

Βύ Ῥαπ] Ἠπά ἀρ]ιγογθᾶ {ο Τ{γαοίαγ πας 
1ο Ὀθ {ο Ἠΐπι  "ρΗΓἴεγπ᾽ Επᾶ /ΘΧθπι- 

Ῥ]8χ {ο ριἱᾷθ Πίτα; ὑπετυπωσάμην 
εἰκόνα καὶ ἀρχέτυπον., ταύτην τὴν ὑπο- 

τύπ. τούτεστι τὸ ἀρχέτυπον ἔχε, κἂν 
δεῃ ζωγραφῆσαι ἄπ'᾿ αὐτῆς λάμβανε καὶ 
ζωγράφει, ΤΠ6οΡΗ., αξἴθς ΟἨΣΥΒ. οπᾶ 
Τηροοᾶ. Τ19 βυββζ, ὑποτύπ. ἀΒΡΘΠΒΘΒ 

πλ ἴ]ιο ατῃο]ο οἩ ἴλιθ Ῥεϊποϊριο ο 
οοστε]αῖοα (86ο 1441. τί. ττ. 3. 6, 
Ρ. 48, οᾱ. Βοεθ), 5πᾶ 18 πιοσθογες απ 

οἱθη{]γ ἀθβπεᾶ Ὦγ {ο {οοπίηῃ 6εῃ.; 
οοπιρ. Ἠπας, (6Υ. 8 το. 2. Ὀ, Ῥ. 114. 

ἔχε] ΄Ἰαυαε, 'Ίαμε, Τα]ρ., 88 8 Ῥοβ- 

ΒΘΡΕΙΟΗ, “]εῦ ἴ1θ ὑποτ. Ὦο ἴο {1ορ,) 

Βστ.; ποῖ {ος κάτεχε, ΠΗι(1., Ἰλεβίημ., 

{λοπρὶ βοπιθπ]Ίαῦ αρρτοβομίηρ 1 ἵπ 

ΠΠΘΑΠΙἨΡ; 8866 ποίθβ οἩ 1 Τΐπι, 1. 9, 
ἈΏᾶ οοπηΡ. {δ. οἩι, Ἱ, το. 

ἡγιαινόντων λόγων] !ο/ εοιπιά ιοογᾶο ») 
οοπαρ. ποῖθθ οπ 1 Τήπι, Ἱ. 1ο. ΤΘ 
οπιΙββίοΏ οἱ ἔ1πθ Ατί]ε]ε βεΘτΩΒ ΡΤΟΡΕΣΙΥ 
βοσοαπ{εᾶ {οτ (0ο Ἡ.) ὮΥ ὧπο ρτοῦα- 
Ρ16 οπσχεπογ (οοπαρ. νόμος) οἳ ἐπ {οχ- 

πηπῖα, οοπαρ. τ Τΐπι, τσ]. 4. 
ἐν πίστει κ.τ.λ. βρεοίΒθς ἔλθ ρτΙποῖρΙθΒ 
ἵη πλ] {1θ ὑποτύπ. 8 {ο ο Ἠε]ᾶ, 
Ἐν 18 ποῦ {ο Το Ιοἱπθᾶ ψὮ ἤκουσας, 

Απᾶ τερατᾶθᾶ 86 εᾳιἠτβ]επί ο περί 

(ΤἨθοᾶ,, οοπηΡ. 0Ἠ17Β.), ϱ011] 1658 πια 

ὑγιαινόντων (Μα ΠΒίΠ.), ας οὐὈνίοπεΙγ 
πὮ ἔχε ὑποτ., πιβτ] τρ, ϐ8 16 πετο, 

ἴμθ ερησγε απᾶ εἴοπιεπὶ ο νἩϊοΏ {ῑιθ 
Πο]άίπρ οἳ ἴ]ρ ὑποτ. Φ88 ἴο Ὀθ 16- 
βἰτίοῦεᾶ; οοπαρ. 1 Τΐπα. 11. ο. 

τῇ ἐν Χρ. Ἴησ.] Βρεοϊβοβί]οτ οἳ ἐιθ 
ηΘ{ΠΥΘ οἳ {19 πίστις θπᾶ ἀγάπη. Τ19 
απατίΏτοιϐ ΏοἅπΠθ (0ΟΠΤΥΒΕΥ 6ο {Ἠθ 
ΤΙΟΣΘ 18181 1116) το Απ Αχῆί6] ἵα 
Ώιο ἀθβπίπρ οἶδτςο, ας ἐπε οῦ]θοῦ {8 {ο 
Εἶτο ἐῑιαί ἀεθπῖπρ οααςο ᾷΥοπΙίπεποε 
απιᾶ επιρλαδίε; “ἴπ ΟἨχ]6ίο οπαπῖβ βᾷΘ8 

θὗ απιος πάθίέαχ, βἶπο ΟἨσίβο [οχίτα 
Οιπβὑυπι] ]αδίύασ εὔ οοσσα{{,) 1160: 88Θ 
που, (Υ. δ ο. 4, Ῥ. 126, Απᾶ ποῖθΒ 

οπ 1 Τίπι, 11. 13. Ἠπίλε ]οίπε τῇ ἐν 
Χρ. οπ]γ νηθι ἀγάπῃ, Ὀαέ 18 1118 {π- 
οοπβἰαἰοπί π(] ἈἱοπΏ ποίθοη τΤύπε, 

ὃν 1. 
14. τὴν καλὴν παραθήκην] ΄ελε 



1, τ9---τό. 

Τ1εγ ψ]ι]οῖι ατθ η Αχαΐα 
811 ἀθβθτῖθά πιθ. Τ19 
1οτὰ μρίτο πιετο οἳ 
Όπθ Ἰμαῦ ἆαγ ὑο Οποβὶ- 
ΡΠος18. 

σοοᾶ ἀεροείξ “ἐλε φοοᾶ ἐγιδὶ δοΠὶ- 
πιθεᾶ (4ο 4μες); ιο ἀοοϊτῖπρ ἀοθ]ῖ- 
ναχεᾶ ζο Ττποί]γ ἴο Ῥχθβοῖι, “ οβίἩο- 
Που βάςἱ ἰαἱοιίαπι, ας η τ Τίτα, νὶ, 

3407 ΟΟ0ΠΙῤ8ΣΘ Τ6γ. 12 89076, Απᾶ 509 
ηοίθβ ΟΏ Τοίὰ Ῥβββᾶροβ. 1ὲ 15 Ἠετθ 
ἰθγτηθᾶ 1ο σοοά ἴταθί, 88 ἡ καλὴ δι- 
δασκαλία, 1 Τΐτα, Ἰγ. 6, ὁ καλὸς ἀγών, 
α Τήπη, τὶ, τὸ. διὰ Πνεύματος 
ἁγίου] ΤἩποπιθάίστα ὃσ πΕῖσἒ ΤἐπιοίἩσ 
Φ88 ἴο ριαατᾶ Ἠϊαβ ἀεροβῖ παβ ἴθ 
Ἠο]γ Βρϊπϊ6, θ11 ζασίπος βρεοἰΠθᾶ (πού 
πηλού 2, Ερ]ί Ἡοχύαέουγ πούίορ απᾶ 

θπιρηαβῖβ) 86 τοῦ ἐνοικοῦντος ἐν ἡμῖν 

6οπιρᾶτθ ποῦθβ ΟΏ Τ6Υ. 13: σπούδασον 
οὖν φυλάττει τὸ Πνεῦμα καὶ αὐτὸ 
πάλιν τηρήσει σοι τὴν παρακαταθήκην, 
ΤΠεορΙ. 

16. Οἶδας τοῦτο] Τ1Πθ Αροβί]θ 
πού, ψζἩ Αα. βΠρ]Ώιί τοἰτοβρθοῦ {ο γεν. 

8, Βἰτηπ]αίοβ απᾶ οτο]θβ {πο 6πθιρ7 

οἳ 18 ἀἱδοῖρίο Ὦγ τεπαπάίηρ Ἠΐπη οἳ 
{119 ἀθίροίίοη οἳ οἴπετβ. ἨΠαῦ Ροβ- 

ΒΡΙ παὶρ]έ Ὠβτο Ῥθ6ρι α ο81βθ οἳ 
ἄδρχθββίοα {ο ἴλπο αΠεομοπαίρ απᾶ 

{αἱ ελα] Τ{τοο αγ 18 αοὐια]1γ πααᾶς, Ὦγ 
1θ οοηἰχββῦ πΏ]οἩ Βύ Ῥατ] Ἱπιρ]]θΒ 

Ἀπᾶ 5ιβΡβθΒίΒ (σὺ οὖν τέκνον µου, 6Η. Ἡ. 
1), απ ἱπβρίσϊθίπρ οπᾶ απἱοκεπῖηρ οϱ]1 

{ο Γτοβ οΠοτίβ {π {1θ 8180 οἱ ἴ1ο 
οβρε]. ἀπεστράφησάν 
με] ΄ιιγπεᾶ αιυαγ Τοπ πε: ποῦ Απ 

ΑΡΟΒΊΘΒΥ Γτοπα {πο {αλα (Έταατα.), αῦ, 
88 ἴμο οοπίοχύ {πιρ]Ι6Β (οοπωρ. σεχ, 8, 
16), ἀθίθοβίοη {τοτα 6 681180 απᾶ ἵπ- 
{ετθβίβ οἱ Βΐ Ρα]; ατοτβίοα Ιπεῦραά 

οἱ ϱπιρα{Ἡγ θπᾶ ο0-ορθσβΔΊοΏ; 60ΠΙΡ. 

οι, {γ. 16, πάντες µε ἐγκατέλιπον. 

ΠἩοθ οτί Ῥβββῖνθ Ἠββ Ἰθτθ, 88 ἷη 

Μα, ν. 4, ἴἃθ {οτοθ οἳ {1ο 805. 

πᾶᾶϊα; ἀποστρέφομαι πηθ]ι 8 Ἀοο, 

Φεγεοπῶ (Ἠεὺ. ΣΧ. 96), ΟΙ 8Ώ 800118. 
γε (Τ10. 1. 11), Ῥαῖπᾳ Ρο] οἳ ἔπεπι 
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9. - 9 , ρ Οἶδαρ τοῦτο, ὅτι ἀπεστράφησάν 15 
4 . } - Α β Α 9 µε πάντες οἱ ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ, ὧν ἐστιν 

Φύγελος καὶ Ἑρμογένης. Δῳη ἔλεος ὁ 16 

Ἱθρϊθπιβίο απᾶ Ιπίθ]Ηρίρ]θ οοηβίτι]ο- 
ὥοπβ; οοπηρ. που, ἄγ. ᾷ 30. 4, 
Ῥ. 234. πάντες οἱ ἐν τῇ 
᾿Ασίᾳ] ' αἲῑ ω]ο αγε ἵπ Αεία. Τ1θεβΦ 
ψοχάς ο8π ἱπαρ]γ πιοϊλίηρ οἶθο {παπα 
ἴλΒύ ἔποβο οἳ πΊοπι ἐθ Αροβί]ο 15 
Βρθλ]ίπρ πετθ ἐπ βία αἲ πο {πιθ 
ΙΒ Ἡρίθί]ο πα υτίέίοα; {έν Ῥείΐπς 

ἱπηροββίρ]ο (πι ΟἨ178., ΤΠΕοΟΡΗ., 
(πουπι,, 41.) 6ο {ο ἀπνετῦ ἴπθ πηθρπίπᾳ 

οἱ ἴπο Ῥτορ. (ἐνξ-έὲξ ος ἀπό), 85 ἴο 
τοίογ 15 {ο Αβ]α{ο ΟἨτίβήσης έλεπ ϱἲ 

Ἡοπιθ, ΤΠ ἀποστροφὴ ἨἩΟΨΕΤΕΣ ΠΩΒΥ 
Ίαγο ἴαϊκθη Ῥ]8οῬ η Απεία ὁγ ϱἱβθ- 

πηθτθ; 16 ΠΙΑΥ Ἠβτο Ῥθυτ 4, πορ]εοῦ 

οἳ 1ο αὈβοπί Αροβί]ο ἵπ Ἠίβ ορ τίς 
(16ο), οἳ α ροτβοπα] πιαπ[θείαβίοη ο 
15 ἀυτίηρ 8 Βο]ουΓΏ οἳ Ῥοππο (26 γ., 
Ὑπιθείπρ., ΠυίΠ.). Τ1ε οοπ{εσί, οοἳ- 

ρθᾶ πΙέἩ οἩ. 1γ. τ6, ΒΘΕΠΒ παοβῦ ἵπ 

{βγουσ οἳ ἴλο Ἰαΐδει βαρραβίίοη/; 6ο 
Ά16ο Ἰ1θβε]ος, Ογοποῖ. Ῥ. 495. Οἱ 
Ῥηγρε]ας (/Ἐγρο]πα, ΟἸατοπα,, Απρ.) 
Επᾶ Ἡδιπιορεπθβ ποίΒίηρ {8 ΠΟΠΗ. 

ΌΟµ {νο ρθορταρΏἰοϱ] Ἠπαιίβ οἱ ᾿Ασία 

(Ασία ἰδίως καλουµένη, ' ΑΒ ρτορσίε}), 

απᾶ {πρ π]ᾶρς (Λοΐβ ας. τό, τ ού. ἡ. 
1, Ἠετ. ἡ, 4) ΟΣ ΠΒΙΥΟΜΟΙ (Αοίς Ἡ. ο, 
αγ. 69) αρρΗοβ/ίοπα οἱ {19 ἔθττα, 869 
που, ΒΗ’Ρ. Ατῦι ' Αβία,᾿ οπᾶ εΡΡ6- 

οἶα]]γ ἸΜ1θβεῖος, ΟΠγοποῖ. Ῥ. 31-35, 

ψηἉοτείποραρ]εοῦ 16 ταιγ βαὐἱβ[βοβοτί]γ 
Ππγθβραθᾶ, 

τό. Δφη] Οπ {118 ἔοσπα 869 ποίθα 
οη Ερή. 1, τ7. Τ19 ἴθτΠῃ διδόναι ἔλεος 
(ποιῆσαι ἔλεος, 111169 1. 72, Χ. 47, Τ8Π1ΘΒ 
Ἡ, 13) οπἶψ οσο ἵπ [1ίβ Ῥ]βσθ. 
Οπεβίριοσαβ ΕἩοποᾶ ἔλεος ἐο Βὲ αι] : 
πο Αροβί] {η {πα ΡΙΑΥΒ ὑλαῖ ἔλεος 

ΤΩΑΥ Ῥο ρταπἰθᾶ {ο Ἠϊα Ἡουβε]ιο]ᾶ. 

Έτοπα {λ1ο 1186 οἳ 119 {οχτα Ὄνησ. οἴκῳ 
Ίσθτο Αιᾶ οἳι. 1ν. το, Όαῦ Β]] πιουθ {1ο 
{θτπ]β οἳ {11θ Ρτα7ασ Ἱη Το. τ8, 16 Ἠ8β 
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Ἠύριος τῷ Ὀνησιφόρου οἴκῳ, ὅτι πολλάκις µε ἀνέψυξον 

17 καὶ τὴν ἅλυσίν µου οὐκ ἐπαισχύνθη, ἀλλὰ γενόμενος ἐν 

18 Ῥωμῃ σπουδαιότερον ἐζήτησέν µε καὶ εἴρεν, ὄφη αὐτῷ 

ὁ Ἱδόριον εὑρεῖν ἔλεος παρὰ Κυρίου ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. 

καὶ ὅσα ἐν Ἐφέσφ διηκόνησεν, βέλτιον σὺ γινώσκεις. 

Ῥθεα οοπο]ιαᾶθᾶ, ποῦ πηζποιξ βοπηθ 

Ίου οἳ ρτοβα 11147, μαέ ΟπεΒΙΡΒΟσΙΒ 
φΒβ που ἄεαᾶ; 8ο ο Ἠ., ΠΗπίΗ., 

Ὑλ]οβῖηρ., ΑΗ., απᾶ, 85 παρ] εββῖ]τ 
ῶο Ἱπιαρίπθᾶ, Εβίίας απᾶ Μαοϊ, 16 

ἄοθι ποῦ οπετος ϱὖ 1] {οἶ]οπ ἐπαί 
{πο Ἑοπιαπίςέ ἀοοϊτίπο οἱ ργαγίπρ {ος 
ἴπο ἄρκά 16 ἵπ απγ αγ οοηἩτπιθᾶ ὮΥ 
βιιοῖι 8Ώ εἀταϊββίοη, 666 ἨἩαπητηοπά ἔτι 

ἶου., Επᾶ οοἵΡρ. ΤΑΨΙΟΣ, ΦΕΥΠΙΟΠ στ. 

(οἩ ο ΒαΠι, χἰν, 14). ἀνέψυξεν] 
εφε[γεε]εᾶ;᾽ 8 ἅπ. λεγόμ. ἵπ ἴ1ο Ν.Τ. 

(Ἠο αῦςί, ἀνάψυξις οοσαΤΒ, Αοἲς 1, 
10): 6ΟΙΗΡ. ἀνέπαυσαν, 1 ΌοΥ. χγΙ. 18. 

Κοαϊπος ἔχοπι ἴπθ ἀρηϊγαίοη [ψύχω, 
--πηοῦ ψυχή, Ῥεσα, 1ὐβο]ξ  ἄοτίνα ᾶνθ 

{τοπ 0η τεχὈ, οοπ1Ρ. Οτίᾳ. ἄε Ῥτίπο, 
τε, 8], που ἔτοτα {19 ρτεταϊ]πρ προ οἳ 

{θ ποτᾷ οἱβοπΊοτα, Ώατο πο βαΠοἶθηίῦ 

ΥΘΑΒΟΠΒ ἴος Ἡπαίπρ {πρ ἀνάψυξις 
ΠΙΘΥΘΙΥ {ο Ῥοᾶἳ]σ τετθεἸτηθηῦ (Μοβῇ., 
ο Ίγ.); οοπιρ. 6.0. Χεῃ. Ηεῖῖ, να. 

1. 19, ταύτῃ...ἀνεψύχθησαν οἱ τῶν 
Λακεδ. σύμμαχοι. τὴν 

ἄλνσίν μον] “πι ο]ιαίΐπ. Όπ πο βἶπ- 

ρι]αχ οβίεπατη πιθατη,᾽ Τα]ρ., ΟΊΑσοπ.., 

Όταό ποὺ στ. [οοπρ. Μασίς τ. 4, 
Τα] τΏ]. 20] ος οὔἩ., 6ΟΠ1Ρ. ΠοῦθΒ 
ον ΕΡΙ». τὶ. 5ο. ΑΒ 18 ἔπετο σοπιατκοᾶ, 
ΑΠ Β]]ηβίοἩ ὔο 11ο ΄οαθθοᾶῖα πλ ζτῖβ, 
Ειοπρ]ι πιο οθεύρΙπ]γ ἀεπιοπβίσαδ]ς, 18 
ποῦ π]ιοϊ]γ ἱπιρτοβαβ]θ; οοπαρ. ΊΠ16- 
Β6]6χ, 6οποῦ, Ῥ. 495. 

ἐπαισχύνθη] Τπθ οπἰᾶεπορ οἳ {πε 
ΜΒΡΒ. {β Ώοιθ ἄθοίᾶθα]σ ἵπ ἔατους ος 

{Π4β ἑγεσιζαν Τοχτη; οοπαρ, που, αγ. 

612, Ρ. 68, οῦθ. Όπ {ηπθ πιθαπίπᾳ οἳ 
εχϊθ οοπιροιπᾶ, 666 ποίθβ ΟΠ ΤοΥ. 8. 

1η. ἀλλὰ γενόμενος κ.τ,λ.] 'διι ον 
{λε οοπέτανὴ (18 ἔτοπι Ὀδίπῃ πβΏαπιθᾶ 
οἱ πιΥ Ῥοπᾶς) ὠλεπ Τε Ἱιαὰ αγγίυεᾶ ἐπ 

Άοπιε;) ἐ1ιθ ἀλλὰ ΑΠΗΥΕΤΙΩβ ἴο ἴπθ 
Ῥτθοθάίπρ πεβΒνθ, απᾶ Εοιτῖης {ο 
1πίχοᾶπορ Αα οοπίγααέ οἳ οοπᾶποῦ γιο 
ΕΜΠ] πιοχθ 6ΠΊΑΠΟΘΒ {ηο οχ]ΏοτίαΜῖοτ 
Ἱπ τετ. 8. ΤἨθ οοττθοίοπ οἳ Ῥεζα, 
έσαπι οββοί Ώοπαεθ,’ {οΣ ’ οσα Ώοπηβτα 
τεπὶββοῦ, Ὑπ]ρ., Οἶ8τοπι,. [Βοπι], 

υ κ. Β:.) 18 πποα]]θᾶ {οτ, απᾶ 

ἀπεσαοῦ. ΧΝοχ 18 γενόμενος /Ῥεῖηρ βὖ 
Ῥοπης᾽ (Παπηπη.), ΒΕΠ] 1686 " αξῖος Ἡθ 
Ἠπᾶ Ῥθεν αἲ Ὦ. (Οεάετ, 6οπ]εοί. ἄε 
ἁϊβ. 5. 5. ἶοο. Ῥ. 733), Όαῦ ἨΜετβΙ]γ’ 
εφ]θα Ἡθ αιγ]τοᾶ απᾶ παβ {Πετθς) 

οοπιρ. Χοεηπ, παῦ. τύ. 3. 50, ὃς ἂν 

πρῶτος ἐν τῷ πέραν γένηται, ἵὈ. Οήτορ. 

τατ, 5. 28, ἀπιὼν ἐγένετο ἐν Μήδοις. 
σπονδαιότερον] 'υή] ϱγεαῖετ ἁί- 
θεποε)’ ποῦ παθχθ]γ πι ἄἴῄρεποῬ, 
Βστ., πο Θ76Ἠ “Του ἀῑΠρεπῆγ, ΑπἰΗ., 

Ῥοί] οἱ π]]ο]ι οΏβοπτο πο ἐποῖῦ οοτι- 
ρατίβοἩπ. ΈΤϊιθ οοπιραταίῖνο ἄοερ ποῦ 
πρ] ΑΠΥ οοπίταςὺ Ῥείπεεπ Οποεί- 
Ῥ]οχπα απᾶ οὔματβ, ποτ πια “πθ 
ἄϊῆροπος ἐπβῦ τηὶραὺ Ἠατο Ῥθ6υ εΧ- 
Ῥεσῦεᾶ ’ (Παἴ]ιοτ), Ότπί τεῖετς ἴο {1θ 
ἀποτθββθᾶ ἄίρεπορ πθῖι π]ο]ι Οπεεῖ- 
Ῥλοχαβ βοαρἈύ οπῦ ἐπο ΑροβΏρ πΊεπ 
6 Κποπ ἔλαῖ 116 π8β ὁπ οαρθϊνἰϊη. Ἡθ 
νιου]ά Ἰ8τθ βουρ]ιζ ΕΙπα ουῦ σπουδαίως 

η ΑΠΣ 6866, πού θ βουβλὺ [ος Ἠῑπι 
σπουδαιότερον ; οοταρ. Γ1Π6σ, 4γ. 8 35. 
4) Ῥ. 217. καὶ εὗρεν] 
«Τη οΆχο8ίεπι οοπ/1οϊ ασ οὗ αγοίᾶ ο1β- 
ἰοᾶϊᾶ ἐθηθίατ, ηοα αἱ θηἴθα 1π ἄοπιο 

οοπᾶποία οπιπ{Ώα8 ποίβ; απᾶρ Οπεεῖ- 

Ῥδοχτβ που η]αὶ Ῥοβύαπλπι σο]δέοῖξε 

αιισθ{υἱθθεῖ ἐπυεπὲί οΊ 1, ἘΘΑΙΒΟΣ, Απ- 

πα]. Ῥαμ]. Το]. τ. Ρ. 305 (ο. Οπίου). 
186. ὁ Κύριος κ.τ.λ.] ΤΗΘ τερθ- 

βίον οἱ Ἰζύριος 15 οετίαἰπ]γ πιοῦ {0 Ὦθ 



κπσι ο]. τ. 

Ῥε βἰτοπᾳ; {αλβυ], αά. 
θπά ης. Νοοπθ, πι- 
λος 8ο 

Εχρ]βἰηθᾶ ΑΦΑΥ α5  Ἠευταίφίῖο ρετῖ- 
Ρητβίᾳ {οσ ἔλθ Ρτοπο η, ΟΟΣΑ, Ῥεϊ]ο; 
ἴῑιθ οκς. οἱέθᾶ ἵη που, ἄν. δ 22. ὁ, 
Ῥ. 129, 8ΐθ, 86 81] τουθηῖ οοπιταθη{η- 

0918 6θεπι βρτοεᾶ, αθθ οἑ α ἄίογθτῦ 
ηβέυτθ. 18 16 Ίοποτει ἄοαοίέα] π]1θ- 
που 611θ ἠτβί Κύριος ἵβ ΟἨσῖβί απιᾶ {11ο 
πθοοπᾶ ἄοᾶ, ος τίορ τοιβᾶ, Τ19 ϱχ- 

τες αΠ]ηβίοη ἵη ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἴο 
ια! ἄαγ νεα 1] ἠπᾶρτηεηῦ 18 οοπι- 

ταϊἑ[θᾶ {ο ἔλο Βοη (1οἶνη τν. 22) που]ᾶ 
Βθοπ {ο δε ἵπ ἔτους οἳ {16 Ἰαήΐος ϱπρ- 
Ροβίίοη: 88 Ίοποτοτ Ίπ πετ. τό ὁΚύρ., 
η Βοροτᾶμπορ νΠῖἩ {πο ρυρταΙ]ήηρ 6ο 
1π {μᾳβο απᾶ Βΐ Ῥαπ]”, Ἡρρ. ϱᾳοπετα]!γ 

(860 Ἠπου, ἄγ. β το. 1, Ῥ. 113), ΒΘΘΙΠΒ 
{ο 09 ’οαχ Τιοτᾶ,᾽ ὁ Κύριος 68Ώ ΒΟΒΣΟΘΙΥ 
νο οὔλθγνήθο π ἴ]Ἡο Ῥχθβθη! Υ6ΙβΘ; 

πεθ ὙΠ1θβίηᾳ, ἔή Ἴοο. 16 τιαγ Ὦο πἀᾶρᾶ 
ἴοο, ἴαῦ 18. 11ο 1άρα οἳ {πο {αᾶ]οία] 
{αποβίοτ οἳ οἳσ Τιογᾶ ποτο Ἰποπᾶςᾶ 
{ο Ῥε ἵη οβρθοία] ῬτοπαἴπεποῬ,πο ]ιου]ᾶ 

ΧΑΊΏΘΣ Ἠατθ οχρθοϊθᾶ παρὰ Κυρίῳ, 
3 Ἐοῦ. {ῑ, χτ, βθο που, ἄγ. 8 48. ᾱ, 
2.36. Έπνεη Ἰξ ΜΠ]β Ὀο ποῦ Ῥτεβεεᾶ, 
16 ποθᾶ βοβτοθΙγ Ῥο βαἰᾶ ἐῆιαί (α5 που]ᾶ 
Β661Ώ {0 ο ἴἨο ο85θ Ίεχε) ἠπᾶρπιεηί 18 

πο ππ/{τοαπθη(]Σ αβοχ]ρθᾶ {ο {πο Ἐα- 

ἔπας; 56θ Βοπῃ, 1], 6, 16, Ἠεῦ. αἰὶ, 23, 
81. ἩΤ πια Ὦο οῬβθιτοᾶ {παί βΒΟΠ1Θ 

ΜΡΡ. απᾶ Ὑτ. (Ρ1Ε1; ΟἸαχονη., βΑ1- 

δοττι., α].) τεἙᾶ Θεῷ: ἴπ]ς Ἡοπογνες 

ο8Ώ ΟΗΙ7 Ὦθ α]]οσθᾶ 8 ΕΠοπίηρ ἴῑθ 
σρϊπ]οπ οἳ ἐ1ιθ πτί{θχ, ος ΡοββῖΏΙ {ως 

οπχτθη{ {ΠἴΘΤΡΥ, οἳ ἴλθ πως, 

διηκόνησεν] ']ιο πιζπέείογ ες, -----ποῖ βΡθ- 
αἴα]]σ απίο πιο) (9στ., ΑαἲΠἩ.), Εο 

ἴἨθη βέλτιον που]ᾶ Ῥο οτί οἳ Ῥ]αος, 
οἳ «{ο ἐἶιο εα]ηία ϱὖ Έριθεις’ (Ε]αΐέ, 
Ἠογάεαγ.), Ὀαί Εἰταρ]σ οπᾶ ϱεπετα]11γ, 
Πού πιβΥ ϱοοᾶ οὔήοββ 1ο ρεσ/{οτπιεᾶ.» 

Τπϱ βββογ{]οπη οἱ ὙΓ16βθΙοχ, 6Ἠγοποῖ. Ρ. 

469, ὑλιαῦ ΟπΘΒΙΡΗΟΣΙΒ Ὑβ ἆ ἄεασοη 
Αὖ ΏΡΗΘΒΙΕ, οιηποῦ ΒΑ{ΕΙΣ Ὀθ οοπβἰάθσ- 

οᾱ «5 ἀεᾶιοῖθ]ο ἔτοτη ἡΠῖᾳ γοτγ σεηετα] 
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Σὺ οὖν, τέκνον κου, ἐνδυναμοῦ ἐ εν τῇ ΤΠ. 
161, Ἀέη]6ίο, οὗ Ἡπςραπάπαδη, τθβρς τουατᾶ γη ιοιῦ οί]. 

οκ ργθββίοἩ., βέλτιον] δεξίεν 
ἔλβη Τ οµη Μο] γου,) Ῥοπ8, Ἠπίλον, 

5].1 589 9φοτο, απᾶ Πίπας, αγ. 8 88. 

4 Ῥ. 217. 

Οπαρτεη ΤΠ. 1. Σὺ οὖν, τέκνον 
μου] “ΤΊοι ἐλεν, πι ο]ίᾶ;' β1ΐθο- 
Μοηλίο απᾶ ἠπᾶϊν]ᾶ ἀρ]Ισῖπρ θἄᾶτεβῃ ἓο 

ΤπιοῖἩΨ, νη(Ἡ τεἰχοβρθοίἶνε τεζεΓΘΊΟΘ 
Το τθχ, τῷ 5ᾳ. Τ19 οὖν 16 ἴππβ ποῦ 
Ί1ΘΤΘΙΥ 1η τοΈ. {ο ἐ]ιο οχαπιρ]θ οἳ Οποβῖ- 

Ῥβοσαβ (Μ6]]οχ), τοχ. 16, βΜ111 16βς 1η. 

Ίη6χθ οοπ πρ ἰση οἳ {Ἠθ ρτοοερίᾳ {π 
οἩ. ἵ, τ---τᾳ (ΜΑΜΙΗ,, Τιϱο), 88 ιο σὺ 
που]ᾶ ἔππαβ Ὀθ. οὐΐοβθ, Ὀτὸ ηβίτΑ]Ιγ 
5 πᾶ αρρτορσία{ε]γ τοίετς {ο {1ο ο] 

'Εαρ]θοῦ οἱ ἰλιο ξοτθροῖπῃ τ6ΓβεΒ, {Ἠ9. 

6εποτα] ἄθίεσίῖοτ οἱ οἱ ἐν τῇ ̓ Ασίᾳ ἔτοτα 
Βὲ Ῥαυ], απᾶ ἐθ οοπἰταβοᾶ οοπᾶιοξ 

οἳ ΟποβίρΏονπβ, ΤΗ] βἄάτοβα {πε ἴΒ 
ποῦ Βἴτηρ]γ Ιπ{εηᾶεᾶ {ο ρτερ8χθ ΤΙπηο- 

τησ {ον βαετίηρ α[έετ Ὠϊε {θβολμοτβ 

ΕΧΑΥΗΡΙ9 (εἰ ὁ διδάσκαλος πολλῷ μᾶλλον΄ 

ὁ μαθητής, ΟἨΣΥΑ.), Ῥαἱταίλετ {ο Εὐΐτηιι-. 
18ΐ9 Πίτα οτηβκθαρ Ὀ7Ηβ οπηβἰτοηρἰ]ι 

ἵη ϱταοθ {ΟΥ {πο οοπατᾶϊσθ απᾶ πθα]ς-- 

ηθβ8 οἳ οἱἩθνα; 668 πούθα οἩ οἩ. ᾖ, 15. 
ἐνδυναμοῦ] -ὂε ἐπωαγᾶῖῳ δἰγεπριλεπεᾶ ;” 

ποῦ πἰ]ι α πιθᾶϊα] {οτοθ, «Σοχξῖς θᾳ5ο,᾽ 

Ῥτείβομπ. (8 πιεαηίηρ ΨἨ]οὮ 1δ πετος 

188 {π {πρ Ν.Τ.), Όαξ Εἰπαρ]σ Ῥαββίτο:. 

566 ποίθβ οπ Ερῃ. ν. ιο, βπᾶ Επιίσ. 

Ἅοπο, Ἱν. 2ο, Τοὶ. 1. Ῥ. 545. Τηθ 
οἰοπαθηῦ απᾶ Ῥεϊποῖρ]ο {π π]]οἩ Ἠ(β 

βἰτεπρίἩ β {ο Ῥο βοπρλέ ἵς Ίπι- 

παρᾶΙμ{ε]σ εαρ]οίπθᾶ; οοπαρ. ΕΡΗ. τἰ. 
1Ο Βᾷ. ἐν τῇ χάριτι] «πι 
{περγαςε;᾽ ποῖ διὰ τῆς χάριτος, ΟΗγΑ., 
Ἠε78. ΤΗ6 ΡΙθΡ., 88 198 ἠπγο]αίΐοη ἴπ, 

ἴμθ τειὈ 86ο 6ΟΠΗΤΤΩΒ, ροϊηϊς (98. 

πβαρ]) {ο πο αρἰπ το] ελεγε οἵ εἶο-. 

πιεπῖ ἵτπ πΏ]οὮ αἲἲ ερἰχ{εα»1 βἰτοηρίἩ {β 
ἳο Ῥο {οππᾶ, Χάρις 18 ο]εβεῖγ ποί {ο 
Ῥ6 εχρ]α]πιθᾶ 58 {1ο «ρχθαο]{ηρ οἳ {λα 
οβρεΙ᾽ (Ἠαπιπιοπᾶ οπ Ηεὸ. κἲΠ. ϱ), 
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α - 3 3 - 2 χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, καὶ ἃ ἤκουσαρ παρ ἐμοῦ 
- - , διὰ πολλῶν μαρτύρων, ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρω- 

/ 

8 ποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι. Ἄννκακο- 

ΏΟΧ τερατᾶρᾶ Α5 τηθγε]σ οᾳπἱνα]επέ {ο 
τὸ χάρισμα, οἩ. Ἱ. 6 (οοταρ. Τιθο), Ὀπέ 

Ἠα8 1{β πηοχο πβιβ] τείεχεποῬ {ο {θ 
βτ8οθοξ Ἰππγαγᾶ Εαηο ΙΒ ΒΡΙΟΧ᾽ (οΟΠ1Ρ. 
Ὥοοχκοας, 4ρρεπᾶ. ἰο Ἀοο]ς 7. Το]. 1. 
Ῥ. 606), απᾶ Ῥεΐοκεπα ἐλδί οοπιοωῦ 
οἳ αρ]τ{ζαθ] 149 'νΤΙοἩ επαῦ]θς α 181 
Ῥοῦι {ο ν]] απᾶ ὐο ἄο Ἀοοοτάἶηρ ἴο 

ν]Ώαῖῦ ἀοᾶ Ὦββ οοπιπηβπᾶρᾶ,' ὙΓαίοτ- 

1απᾶ, Εποᾖ. ο. π. Το]. αν. Ρ. 666. 

τῇ ἐν Χρ. Ἴησ.] «τυ]μήοὴ ἐς ἐπ Οέθὲ 
ε]έδια, νλΏ]οϊι 18 οπ]γ απά ἔτα]γ ο8ή- 

{θχεᾶ ἵπ Ἠίπα, απά οἱ π]ιίο]ι ο {β {πθ 

Ἰηρᾶ]β{ος {ο βἰ] πιο Ἀτθ ἐπ {ε]]ουεἩῖρ 
Επά υπίον πλ Ἠϊπι; Γατί]λθς βρθοϊβ- 
οβ{Ιοη οἳ ὁ]πθ ἐχὰθ ηβίατο οἵ {16 χάρις, 

ἐπό ἀοοθαῦ ΠΟ αΗππᾶθ οοπ/ηροτθ 

αθτα α βοἷο ΟἨτίαΐο, εἰ ποπαϊηϊ ΟἨσ]6- 

ὤθπο [αἱ οϱῦ 1η ΟἨτβίο] θατα ἀθίαίτ- 
χαπι,) Ο8]ν.: οοπιρ. Ἡθαββ, Τ]έο]. 

Οιγέῖ. αν. ϱ, οἱ. 11. ρ. 92, πᾶ ἨΜογος 
οη Ῥοπι. ΥΠ]. 39. 

2. καὶ ἃ κ.τ.λ.] Τπο οοππεσίοα 
ψὴᾶ τοτ. τ, ἔποαρᾶ ποῖ ϱἳ βχαῖί βαἱρΏί 

του ἀπιτηθάίαίο, 15 βα{ΠοίθΏΤΙΥ Ῥοχ- 
Ερίοποι8. Τπαοί1ιγ1β{οθβἰχοπρ]ήπι- 
Βα]{έ 1Ώ 6868, 8πᾶ 1π {Πο βἰτοηρί1 οἳ 16 

18 {ο Ῥτοτὶάθ {ου οἴλθτβ: Ίο Ἠββ τθ- 

οοἶτεά ἴῑιθ έχιθ ἀοοῦχίπθ (οοπΡ. ο. 1. 
13), 119 ἵ6 {ο Ὦθ ἐτιβίσ Ἠϊπαβε]ξ {πι ἄϊβ- 
Ῥοπβίηρ 18, απᾶ ἴο β869Θ ἔπαῦ ΓΠοβθ ὔο 

σΊιοτη 19 οοπηταἰέᾳ {6 40 ἰχαβίγ 88ο. 
διὰ πολλῶν µαρτ.] 'απιοπῃ, ἐπ ἐ]δ 
2Τ6β8έποε ο), πιαπ!! ιοἱπσθθθε,᾽ ' ΟΟΤΑΤΗ 
πιπ]ς {θβΙρυβ, ΤοτυἩ., ΒγάΕοΟΥ. ο8Ρ. 

461 ἨΘΑΙΙΥΞΞἐνώπιον, 1 Τΐπα, νῖ. 12 

(Οοσαγ {π παθίβρΗ.): Βο ΟἨ17Α., πολλῶν 
παρόντων, οοχτθοῖ]γ {π Ῥοϊπΐ οἳ γουὈ] 
ΙΠἴΘΥΡς., Ὀυῦ Ἰθ 8 ἴοο ταραθ ἵπ Εἱβ 

εαρίαπαίίοη, οὗ λάθρα ἤκουσας οὐδὲ 
κρυφῇ. Τ19 Ῥτθρ. διὰ Ίπ8 Ίθχθ 198 
ΡΙΊπΙΑΣΥ παθαπ]πρ βοτηθηληαί οὐβουτεᾶ, 
ἐοιρᾶι 16 ολη β{411] ο βιιβἠοἱοη(1γ ἐχαοθᾶ 

{ο πατταπέ ἐπ ἐχβηβ]αίίοα. Τπιοίαγ 
Ἠθαχᾶ {1ιθ ἠβίχαοβίοῦ Ὦσ {19 τηθᾶ(ι- 
Ώοη οἳ ΠΙΑΙΥ ΨΠΘΡΒΘΒ («Ιπέθετεπϊ- 
οπύῖοας πια] ς {θα Όβ); ἐΠοθίγ Ῥτθ- 

Βθπορ 88 ἀθοπιθά ΠΕΟΘΒΕΒΤΥ {ο αἲιορί 
{19 επαποϊα6ίοη οἳ {119 {απᾶαπηεηίβ] 

οἳ ΟἨηϊβίμη ἀοοὐτῖπο (βοβτοεΙ “α 
Ἠ{πχργΥ,᾽ ἆ. ἆομπα. [7π0], βασγ., Ῥατέ 

1. Ἐτας., ο]. 1. Ῥ. 29, Α.-Ο. Π405.) 
αὖ Ἠ]8 οχάἰπβΙΙοη ; {1ου πετο αἀ]πποῖβ 
1ο {πο βο]οπωπί{σ, οοπηρ. πας, ἄγ. 

δ «7. ἆ, Ῥ. 338. 11659 18 βοπαθ ἀοαὈί 
ΦἩΟ ἴἨθ πολλοὶ μάρτυρες Ψεχθ, απᾶ 

σε 18 ἴπθ οχδοῦ οοοββίοη τοξετγθᾶ 
ο. Τ16 Ιεαεί Ῥτοβαῦ]θ ορϊηίο {8 {λαέ 
{6γ πετο ’ {1θ ΙΑγγ απᾶ {γιο ρτορμείβ,” 
ποσπα., βίος Οἶεπι, οἳ Αἷες. ἵπ Ἠ]8 

[που Γταρπιρπίατγ] Ηγροί. Βοοξ τΠ.; 

ἴηθ πιοδὶ Ῥτοδαβ]ο ἵ5 {μαῦ {167 ποτθ 

119 ῬσεβΏγίετα πο πετθ ρτοβεηί απᾶ 
βεθϊεοά ο Τιπιοιγϐ οτάπβοτ; 

οοπαρ. 1 Τΐπα, 1, τ8, {τ. τῇ, τἰ. 12,2 Τΐπα. 
1, 6, 8εθ Βο]Ἱο]εῖ. Ηὐπίς, Ρ. τα2. 
πιστοῖς] ’Γαὐε]ι}ι],----ποῦ :Ῥε[ετίπρ: 
1η οοπ{οσί οτἱάρη]γ χοαπίτορ ἴλμθ {ἔου- 
Τη6Ι πιθβηῖηρ; ἴηθ παραθήκη π8β8 ἴο 

δ9 ἀελνετθᾶ {ο ἐγιδή! ϱαβτᾶΙβΏΒ, τοῖς 
μὴ προδιδοῦσι τὸ κήρυγμα, ΟἨ178.; 509 
ποίθβ οἩ 1 Τίπι ἃ. 11. Τημθ τειΏ 
παράθου Β6εταβ οἸθ8τ]γ {ο Ρροῖπέ {ο ἐ1θ 
παραθήκη αλαᾶςᾶ 6ο ἵπ ο. ᾖ. 12, 14, 
απᾶ τ Τῖπα, τί, 20. οἵτινες 
ἆοθ8 ποῦ αΏρθᾶχ {ο Ἠατθ Ἠθιθ ΑΠΥ 

εαρἰαπαϊογ/ 1οχοθ, Όαἳ {ο τοῖοχ ἰο ἐ]θ 
πιστοὶ ἄνθρωποι 88 Ὀθ]οπρίπρ ἴο 8 
Ῥασ[ίου]ας οἶαθε; « {ο ζαἰμξα] παει ο 
816] α δἰαπιρ 88 ϱΠβ]] Ρο δΏ]6, ὧσ.; 
δύο πράγµατα ζητεῖ ὁ Απόστολοι ἀπὸ 
τὸν ἐκκλησιαστικὸν διδάσκαλο», πρώτον 
πίστιν διὰ νὰ μὴ φθείρῃ τὴν παρακατα- 
θήκην, δεύτερον ἱκανότητα νὰ τὴν διδάξῃ, 

Οοσαγ (Βοπιαίο): 889 ποῦθα οη Φα]. 1. 
4 Ἀπᾶ Ἰν. α4. Ἴπθ ΕπἱΠχθ ἔσονται 
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πάθησον ὡς καλὸς στρατιώτης Χριστοῦ Ἰησοῦ. οὐδεὶς 4. 

στρατευόµενος ἐμπλέκεται ταῖς τοῦ βίου πραγµατείαιο, 

ἆοθβ πού πθοθββαχ!]σ ροϊπό {ο {ο ΒΡθ- 

οἵθ] πιο οἳ Τπιοίμσς χεπιοταὶ ος 

ἀθαίῃ (Βθηρ., Τιθο), Ὀαύ αἰπιρ]σ θπᾶ 
ΕΕΠΘΥΑΙΙΥ {ο {πο χθβ]ό ἐπαί η] πα- 
ἑπτα]]γ Γο]]ουγ ἐ]ιθ παβάδοσι». 

ΤπουρᾗΏ ἡ]]α Υθτβο οετίβῖη]σ ἆοθι τοῦ 

τΘΊΟΣ {0 817 παράδοσις οἳ ἀοοϊτίπθε οἳ 
Ά ΤΩΟΣΘ πιγβ/]οα] οἨαταοίος (ΤΏΘορΗ.), 
ΑΠά 681 ὨΘΥεχ 09 ΕβΙΣΊΥ πτρεᾶ 88 166Ο- 
ηϊσῖηρ απΣ εατα] απᾶ ο0-ογάπαίς απ- 

ἀπουοσ φάςἩ πο νυτῖθίοα ὙΓοχᾶ (οοπαΡ. 
Μο), 16 ϱ]] πια ὃθ βα]ά ἐμαῦ {1ο 
Ἰπβιτποίοπββθοτα ἀθβηϊίοιγ {ο οοπΐθτι- 

Ρ]8ΐ6 Ατοθρι]αχ, οσᾶεσ]γ, απιᾶ βαοοεβεῖτο 

ἱταπβπηϊββίοη οἳ πρ ζαπάαπιοπέα]ς οἳ 
Οµτίβήαη ἀοοίτίπο {ο ΟἨτ]βάαη τη(πίβ- 

ἴ6γβ απά ἴθας]Πθτβ, 5εθ Μοβλθῖπα, ἄθ 

Ῥεῦι δὲ. Ῥ. 13ο. Οτι ἠΠἱς εαρ]θοῦ 
Εεπετα]]γ, 8ε6 {1θ οβ]πι απᾶ πεπαῖθ]θ 

τεπιαχ]ϱ οἱ Ἠαετ]απᾶ, Ώοείγ. οἱ Τγίπ., 

νῃ, 6 βᾳ., Υο]. 111. Ρ. 61ο Βᾳ. 

8. Συνκακοπάθησον] /δι[εγ α[ῖία- 

ἐΐοπα τω] πιε;) 6ΟΠΙΡΒΤΘ ΠοῖθΒ ΟΠ ΟἩ. 

1 8. Τη] χοβᾶΊηρ, βαρροτίθᾶ 95 Τὲ ἵΒ 
Ὦσ ΑΟΙΡΙΕΙΕ (συγκ. 8); τ7. 41, 
αἱ. στ.-ΡΕΙΙ. 1π ΤΩΛΥΡ., οπᾶ ΑΡΡΥ. 

Β51., Υα]ρ., Οἰαχοπι., Οορῦ., ΑσΏ 

(ζ/αοἷυπο., Τ186ῇ.), 18 πού τρ] αἀορί- 
ο Ὁγ α]] τοορπύ οτ]ῖος απᾶ οοπηπηεπία- 

1οἵβ εχοθρέ 160; ΒΟ 8ἶβο ΜΗ], Ργοῖε- 

6οπι. Ῥ. Οχχστι: σὺ οὖν (Βεο.) οπ]γ 
τοβίβ ον Ο2ΡΣΡΟΚΗ; πιββ. Τί 1Β 

ἀοαοθαϊ οἩἳ υ]ιαῦ ρτουπᾶς Ἑ]οοπαῖ, 
(ο. ϱ) οὔπ θβεοχύ ἐ1λαί ἐἶιο Βστ. (ΡεεἩ.) 
απιιδὲ Ἠβυθ τομᾶ σὺ οὗν, πλου ἴθ 

Ἀοσι Δο] [ία ἀριέατ] οἳ γοχ. τ 

18 οτ1θᾶ ες ο Ῥχθβεηῖ νθτβο; απᾶ 

νλ]οιψ ἱποοποεϊταῦ]θ Ἡοπ 16 ος '0θ 
{ουπᾶ ἵπ ἐπο Τρβσβα Β, ψΊαυ, ϐ8 18 

Ῥεσ{θοξ]γ πε] Κποντι, ἴ1ο Ῥαεῦ. ἘΡΡ. 
Επᾶ Ῥ]Πἱ]επι. ατε ποῖ }ουπᾶ ἵπ ἐ]αὶ 
νεπεταδῖε ΜΑ. αἲ αἲ; οοπιρ. Τ160Ἡ. 
Ῥτοίεβοπι. Ῥ. ΟΥΣΣΣ1. στρατιώτης 

Χ. ἸΙ.] “α εοἰάίεγ οἱ εδ Ογίεί,) 
εταῖ]θᾳ ᾳπθπα ΟἨτ]βίας β1δῖ ομεσίησϊ,” 
Ίιθο; ΟΏ {ἴἨθ 6η. ΟΟΠΗΡΑΙΘ6 ποίθς οπ 

10Η, 1. 1. Τ19 παύπτοθ οἱ {πο βοττίσθ 

Απᾶ 158 ἰχ]α]ς απᾶ αΠθχῖπρβ 319 γίρο- 

τοπβ]γ ἀερὶοἰοᾶ Ὦγ Τεσζι]]. αἆ Ματ. 

ϱΑΡ. 384. 1 ἴ19 ποτἰρίυσα] οπᾶ ῬβιΗπο 

(ε.ζ. 1 Οοχ. ἷσ. 7, 2 005. Χ. 3 84.) οἩα- 

τβοῖοχ οἳ ο Ίππαρθ 15 νηάἰσαίεᾶ ὮΥ 
Έααπιρ. Ῥαθίοταϊῦγ. ϱ. το6. 

4. στρατευόμενος] 'εογυΐπᾷ αἲ α 

εοἰάίετ, ων κά μα [βδοιτίεπε] 55. 
Βε]ιο]οξ, Ηπίε, Ρ. 133. ΌΠ {ΠΒ πβθ 
οἳ π]αί Ἐτᾶροι ἴοιτιβ ο ἄγπαπιίο 
πη]ᾶᾶ]θ, - -ἵπ υἨῖο γη] {1ο βοΠνο 

βἰταρ]σ ρα {19 ἠπἰχαπεἰάτθ ΒεΠΕο οξ 
Ῥοΐπρ ἵπ Αα εἰαΐθ, {πο πι]ᾶἄῑθ αἶπο ϱἰρ- 

πίβεε {ο αοἳ {ο ρατί οἳ οπς Ίπ βποΏ 

βἰαΐθ,---Βεο Ἠ18 δργαοΠ]. 8 52. 8. 7, »πᾶ 

3μθ εχχ. (68Ρ. οἳ τετος {π -εύω) 1π 
Ῥοπθ]άς. 6γ. 8 432. 4, Ρ. 437, 1οἱξ, ἄτ. 
6 963. 6. ἐμπλέκεται] ΄επ- 
ἑαπσῖει]ι Ἰπισεϊ{,) ΑπίΗ., «πιρ]ίσΒέ Εθ, 
Τα]ρ., Οἶαχοπα. «Ἠοο τθχβὰ ΟΟΠΙΤΠΕΗ- 

ἄβίαχ τὸ αὐείίπε, βορθᾶῖξ νοτβα β64. 
τὸ διισέΐπε,' Βθηρ.; 9ΟΠ1Ρ. ΟἨ17Β, οἩ 

Υοσ.δ. ΈΤπετο ἆοεβ ποῦ ΒθεΠ1 ΑΗΠΥ Πθ- 

οθβεῖϐ {ος Ῥεθβεῖηρ {1ο παθβπίηρ οἳ 

ἴπθ τοχῦ Ῥεγοπᾶ ἐ]ιαῖ οἳ «Ῥεῖης ἔπ- 

νοῖυεά ἔπ,' “Ἱταρ]οβσ]᾽ (Οἱο, Ο/. τα. τα. 
49) ; οοτΡ. 2 Ῥεέ. Ἡ. 29, τούτοις [μιάσ- 

µασυ] ἐμπλακέντες, ΡοΙγὈ. Εἰεὲ, κχγ. 

ϱ. 3, τοῖς Βλληνικοῖς πράγµασι ἐμ- 

πλεκόμενος, Απιᾶ (π]δ] εἰς) {ὃ. 1. 17. 3, 
ΧΣΤΙΙ. 6, 11. 
ταῖς τοῦ βίου πραγµατείαις] “τοὐ(] έῑε 
α[[αΐτε οἱ ἴέγε, “περοῦῖβ γή. οἵνί]1Α,” 
1ι6ο: οἩ {1ο ἀῑεαποίοη Ῥεύπθεη βίος 
Απᾶ 1ο Πἱρ]ιος ἔθττα ζωή, 59ο Ττεπο, 
Βήποπ. ἃ 17. 1ἱ ἆοθβ ποῦ βθεπι ηθ- 

6ΘΡΒΑΙΥ {ο γεβτίο πραγµ. (8 ἅπαξ 
λεγόμ. ἵπ ἴμο Ν.Τ.) {ο “πιοτοβίπσα) 
(Βο]ιοθίίρ. Πο». Ηεῦγ. Το]. α. Ρ. 887 

ϱΟΙ1Ρ. πραγµατεύεσθε, 1.0.9 χἰΣ. 13): 
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6) ο λ ῃ 4 
5 ινα τῳ στρατο ογήσαντι αρέσή. 

ό 9 ο 8 4 

οὐ στεφανοῦται ἐαν μη 

19 ταίηος Ιπο]αᾶθα, 36 ἴπο οοπ{Γ8βῦ 

Εθοπηβ {οτθφπήτο, 811 ἐλλο οτάίπασγ ομ]1]- 
1ηρβ απᾶ οοοαρβΒοης οἳ 146, πΏ]οἈ 

σγοπ]ᾶ πθρθββα]Όο Ἰποοπβίβθοπ{ νέα 
119 ϱρθσία] απιᾶ εεο]αβῖτο ἀπίίθρ οἳ 

βο]ά16υ; οοπ1ρ. Ρ]Η1ο, Τὲ. Μοσίε, 111. 

37, Το]. 1. Ῥ. 167 (εᾶ. Μαπρ.), ἔργων 
καὶ τεχνῶν τῶν εἷς πορισµόν, καὶ πραγ- 

ματ. ὅσαι κατὰ βίου ζήτησα, {ῦ. 8 28, 
Ῥ. 168, τέχναι καὶ πραγµ. καὶ μάλιστα 

οἱ περὶ πορισμὸν καὶ βίου {ζήτησω 

(πείρί.). Οοπιρατθ Ῥοτοτῖᾶρο, 6απ. 

ροθὶ, σι. Απποῦ, Ρ. τ7, πιο ΒρεοίΠθ8 

σἹαί πειο οοηβἰᾶρθιοά /βΦου]ατία 116- 

ροῦζ8,” 
τῷ στρατολογήσαντι] 'όπι 01ο επ- 
γο]]εᾶ Ἰΐπι ἄ8 ω 8οἰάίεγ:) στρατολ., ἃ 

ἅπ. λεγόμ, ἵη Ν.Τ. απᾶ ΑΒ λέξις τοῦ 
παρακµάξοντος 'Ἑλληνισμοῦ (0957), 18 
Ῥτορεσ]γ “τη(Πίθϱ οοπβοτϊροτθ᾽ (ΡΙα- 

ΊΑχοἩ, αν, 8 9, 81., οοπαρ. Ώουν], 
λαγή1. 1, α, Ῥ. 29), απᾶ {πεπσθ, Ὁ Β, 

τ6ιγθβςγ{ταπθἰθίοη, ἀε]ίσοτο τα έθπα,) 
ρ » 

Ὡσιαᾷ [απ ε]ερῖν εππα] βστ.: 

ΘΟΠΊΡ. 4οβερἩ, «Βεἶῖ, Ῥ. Ο. 4, βοηθὸν 

ἐστρατολόγησε. 
5. ἐὰν δὲ κ.τ.λ.] “4θαίΐπ {/ α πια 

αἶκο οοπἰεπᾶ ἔτι ἐ]νε Φαπισε,᾽ 'οθτναῦ {πι 

Άβοηθ,᾿ Υπ]ρ.,οοπιρ. ΒοἱιοΙθξ. Ἠ{ἐπῖε, Ῥ. 

923: δὲ Ἰπίτοᾶποςβ ἃ ποπ Ίπωβρο (΄ᾳπ8- 
βἱ ΏΟΥΑΤΗ 16ΠΙΠΠΕΠΠΠΑΠΙΠ 19 οὐ {18- 
οπεπα αΏοτί, ΚΙοΐ:, Ώεναγ. Το]. ττ. 

Ῥ. 361, ' 1η ἔλε βεοοπᾶ 808,’ Γοπβ]άβ. 
Οναἰψῖ. 8 155) ἀθι]γοᾶ ἔτοπα Αλ]θίίο 
οοπ{θείβ, 1 Ο0Σ.1Χ.2484. Τα ἴπθ {οχ- 

πποτἸτηαρο πιο ΟἨτ]βίαπι,ββ ἐΠθβο]ᾶ1ος, 

πρβ τθργθβθηἰθᾶ ϱ8 οηθ ο) πιαπῇ!; Ώθτθ, 
88 ἴπο αἰλ]οίο, 119 18 α Η{{]ο πιοχθ ἵπ- 

ἀῑνιᾶπαΙπεᾶ, θπιᾶ ἐῑϊθ Ρ6ΙΒΟΠΑΙ] πβί1ΥΘ 
ο ἴμθ οποοιΏ/ος 198 Α Π0610 πιοσθ Ἠϊπζοᾶ 
αἲ; οΟΠ4Ρ. ποίεΒ οπ Βρῃ. νὶ. 12. Τηθ 
καί, 88 πβα], Ἠββ 198 αδοσπδίυο 19χ06, 

Ῥοϊη/ῖπᾳ {ο {1θ ΡτοτίοτΒ ἴπ]βρο οἳ ἔ]ιο 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β. 

ἐὰν δὲ καὶ ἀθλῆ τις 

νομίμως ἀθλήση. ῄτὸν κοπι- 

βο]άΐστ; π]ιαξ αρρ]ῖθᾶ ἴπ 118 9859 ΑΏ- 

Ρ]ΐθΒ αἶεο Απιᾶ ξαχίμοτ {1 ης 6988 ος 

ἄ1ις αἰθ]είο; οοπ1ρ, ΕΙοΐΣ, Ώευαγ. ο]. 

πι. Ῥ. 638. Οέ ἴλιο ἔπο Σ0Ι1Β, ἀθλέω 

απᾶ ἀθλεύω, 19 18 βαᾶ {πα (πι {9 Ῥοβῦ 

Αὐῑίο ἄτοοῖς) ἐ1ιθ ]α9ΐ6Υ 18 1ηΟΥθΘ σοπι- 

ΤΊΟΠ ἵπ αΠ]αβίοης {0 ἔπθραβτηςβ, ἔἶλε Γος- 

11ΘΣ ἵπ ΣΠΟΥΘ βΘΠΘΥΒ] τοίθτθτιοθΒ (Βοβί 

τ, Ῥαΐπι, Τ0,. 8.7. ἀθλεύω); 6ΟΠ1Ρ. 

Ίοπετεχ Ῥ]αΐο, 1,606. Ὑτπ. Ῥ. 899 Α; 
ψζἩι {0. τΣ. Ῥ. 873 Β. νομίμως] 

ορ ὃ ρ 

κασοοτᾶύπᾳ {ο Τις, Ἰσοοἵα1Ὁ 

[ἴπ 1ερε] Βστ.; ἡ ἀθλητικὴ νόµους ἔχει 
τινάς, καθ’ οὓς προσήκει τοὺς ἀθλητάς 

ὠγωνίζεσθαι, Τπεοᾶ. ΤΠΐ86 Ἡοπετες 

πηπβύ πού Ὦο τοβἰτἰσθᾶ πιετοα]σ {ο απ 
οὐβθιταίοη οἳ ἔ1ο τα]θς π Ίαν ὅτι ένο 
σοπἑοεὶ, Ῥαΐ, 88 {πο οσσ. αἀάτποθᾶ ΤΥ 

Ὑποίβζ. β6οπι οθτία1Ώ]γ {όὁ ρχοτθ, πιυβύ 
Ῥο οχἰοπᾶσᾶ {ο 11ιθ π]οῖε ρτορβτα{ίοτ 
(πάντα τὰ τοῖς ἀθληταῖς προσήκοντα, 

ΟἨ1γβ.) Φ6[ογα δέ 88 πε]; οοπ1ρ. Ατ- 

ταν, Ερίοξ. ΙΙ. 1Ο, εἰ νομίμως ἤθλησας, 

εἰ ἔφαγες ὅσα δεῖ, εἰ ἐγυμνάσθης, εἰ 

τοῦ ἀλείπτου ἤκουσας (ὙΠεἰδζ), αηᾶ 
βοθ Βπῖσοι, ΤΓεδαιγ. Β.ν. Το. 1. Ρ. 

414, Ίος ἴπθ {οτοθ οἳ ἐ]άβ ποτᾶ 18 

πο] Παβίταῦεᾶ Ὦγ Ραΐτίβεῖο οἱ{αίοηθ. 
ή] {8οῖ{ παγηῖηρ διαπαντὸς ἐν ἀσκήσει 
εἶναι (ΟἨ17Α.) ἴνας Ίας {ές Γα]] {οτορ. : 

6. τὸν κοπιῶντα κ.τ.λ.] 'Τῖιε ἶα- 
δοιέπρ Ἰπιευαπάπιαη πιιδὲ πεεᾶς ᾖτεί 

Φαγία]ιε οἱ ἴλαε [ιηῖ9 (οἱ 5 Ιαῦοιτ) 
ΤἩοτο 18 βοιηθ ἀλβ]ου]ζγ Ίπ (α) ἐε εοτ- 
πιεαΐοπι Απᾶ (6) ὁῑϊο αρρϊἰοαϊίοπ. οἳ 8 
ν61βθ, ἨΜΙἩ τθβρεοῦ {ο (α) 18 86επΙΒ 
ψ]ιο]1σ αππθοθββασς {ο αἀπη{ απ Ἡσρετ- 

Ῥαΐοα, βο. τὸν τῶν καρπ. µεταλ. θέλοντα 
γεωργ. δεῖ πρῶτον κοπιᾶν, 8. ΡΤΘΙΑΤΩΔ- 

οβ] βαὈίθχέαρο α] ρατἠα]]γ αἀνοσκί- 
οἆ ὃν Ἅπας, Υ. 8 ότ. 4, Ῥ. 409: 80 
Ὑακοβο]ᾶ, 5γῖυ. Οτίὲ, Ὑοι. 1. Ρ. τῶδ. 
319 6ος. π]]οῖι Ὑπος πᾶάποῬα, Χθη, 
Οψ9ορ. 1. 8. 6, ὁ σὸς πρώτος πατὴρ τὰ 
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- 4 μα, - -”- μα ὤντα γεωργὸν δεῖ πρῶτον τῶν καρπών µεταλαμβᾶνειν. 
ή [] νόει ὃ λέγω: δώσει γάρ σοι ὁ Κύριος σύνεσιν ἐν πᾶσιν. 7 

Έεπιθπιον ΟἨτῖςέ απᾶ 
Ἠ18 τοβιχχθοῦίοπ.: 1 αιιΓ- Μνημόνευε Ἴησοῦν Χριστὸν ἐγηγερ- 8. 
ἴθχ ἵπ Ἠ]α 6 οερεἱ ἕος ἔλιο ελ] οἳ {]ιο οἷθοῦ 5 ἆξλοππετες πο επᾶπτο, Ἡο νἩ]] τοπατά τ19. 

τεταγμένα...ποιεῖ, ἵβ βπγεῖγ τοι ἁἷῖ- 

Εοτοηί, Ὀοΐπρ οὐτίοπε απᾶ βο]ξ οχρ]α- 

Ὠβίοσγ. Τ19 πιθαπίηρ οἱ [1ο ψοτᾶς 
Άθεπις ϱαῇ]οἴρη 17 οἶθατ 14 α βΠἱρ]ι{ θι- 
ΡΗ818 ϱ0 1914 0Π. κοπιῶντα (οὐχ ἁπλῶς 
γεωργ. εἶπε ἀλλὰ τὸν κοπ., ΟΗ817Α.), 

Απά 1 πρῶτον -(οθτζθϊπΙγ ποὺ «Ίξα ἄθ- 
πιππι,) τοῦ.) Ρο τοξεντεᾶ {ο οἴπει ρατ- 

Μοϊραίοτς; Πιοίαδουτίπρ Ἡπαραπᾶπιαπ 

(αοῦ {1ο 14] οπε) οπρ]έ {ο ρατίακθ 
Ετοῦ (Ὀοίοτο ϱ]] οἴουβ) ο ἐπο Εγαῖμα:” 
19 1ᾳ Ἠ15 {πα ΗοπαὈ]θτίρΕέ (ες απερᾶατα 

παύατο, Εεί.) 1Ώ οΟΏΒ6ΠΠΘηοΘ οἳ Ηΐβ 

Κύπος. ΠΕ κοπιῶντα ἂπιᾶ πρῶτον Ἠ8ᾶ Ῥθεπ 
οπα]0θᾶ, 15 που]ᾶ Ίατο ὮὈθθῦ α 1Π6ΥΘ 

Εεπετα] απᾶ αποοηπεοῦεᾶ 5οππηθηῦ 

Ποαῖτ Ἰπβετίῖοη Ώοποτοτ ἑπτηρ ἴ]θ ἆθ- 

οἰαταίίοη 1η{9 Αη {πάτο οχΏοτίβ{ΙοἩ, 

ο]οβε]γ ρατα]]ε] ο ἐ]ιαί οἱ τεν. 5; «να 
βἱἩ]οίο οπ]7 στεφανοῦται ἩΏο νοµίµως 

ἀθλεῖ, οπ]γ. ἴπο Ἡπεραπάπιαα πἩο 
κοπιᾷλαβίπε Βτεῖ οἰβῖπα οἩ 1319 ἔτι ία.” 

Οπ {πο ἀθτίναβίοχι, απᾶ ΙπίθηςΙοη ἁπι- 

Ρ]ἱθᾶ 1π κοπ. (οὐχ ἁπλῶς τὸν κάµνοντα 
ἀλλὰ τὸν κοπτόµενον, 0ΟἨ17Β.), οοπαρατθ 

ηοίθΒ οἩ τ Τύπι. ἵγ. το. Τ18 1ος] ἁλπι- 
ου]{γ 18 ἵπ (0) {ιο αρρίσαίίοπ; πα 

819 ἴἨθ καρποί Οἱθαι]γ ποῦ {πο ϱρ- 
Ροσ6 πἉ]οἩ πιιβί ο ρἶτεη {ο ταϊπ]αίοτς 

(ΜοΡἩ.), 85 {18 πτοα]ᾶ Ὦο οοπιρ]εὔε]γ 

8]ϊθπ {ο {πο οοπθεχύ:---πος {19ο ἐταίίβ 

οἱ Ἠΐ8 Ίαροασ απᾶ Ἱπαἰταοβοη σοι 
Βύ Ῥου] π88 {ο τθςΡρ τοπ ΤπαοίἩγ 
(Βεπρ.),---ποσέ]λο αρἰτίέαβ] ϱΙΕέβ πι] οἷ 

Τ{ποῖἩγ Ἱπιραχθεᾶ ὔο οὔλετα απᾶ παβ 
{ο βοπ Πταῦ {π Πήπηβα]! (οοπαρ. ἄτερ. 
ΝΣΡΒ. 5Ρ. ουστο;),---Όαῦ, 88 61 οοἩ- 
ἐθχύ 666πιβ {ο τθςπῖτθ απᾶ εἵοη βαρ- 
βοβί,---ἴ1θ {αέατθ τοπατᾶ {οοπ1ρ. στε- 
φανοῦται) πηΏ]οἃ {ο {1 αΙ απιᾶ 

Ἰαοτίοας {θ86ἨΘΣ 18 Ῥσθ-επιπεη{]γ {ο 
οοθῖτο ἵπ {Πρ ποσ]ᾶ {ο 6οἵΊ1 (οοπ4Ρ. 
Μαέ. ν. 12, χἰχ. 21), ποῦ ῬεηαΡε 

οχο]αᾶῖπρ ὑπαί ατὶαἴπρ ἔτοτη {Ἠθ οΟΠΥΟΥ.. 
ΒίοΏ οἳ βοπ]8 (ΤἩεοᾶ,, απᾶ αΡΡΥ. Βγτ. 

ελ 

«ωσιθή] «ο [Ππασξαιτα οτε], 

οοπιρ. Ἠρπιπι,) {ο Ὦθ ρατίακεη οἳ 

εσετ 1η ἐ]θ ρτεςθΏύ ποτ]ᾶ. 

7. νόει] πάεγεαπᾶ, ϱταξρ ἴ]ο 
πιεαπίπρ ο); ποῦ 'ρετρεπᾶς,’ Ῥοσα, 

ος αἰθεπᾶς,᾽ Βεηρ.,---χαπε]αίίοης οἱ 

νοέω. πἩΙςἩ οὓα Ἠατᾶ]γ Ὃρ βαβία- 

Ὠπίθᾶ Ίπ {1ο Ν.Τ., Ῥαῦ πίο]Ηρο, 

γας., ΔοΔοο] Ππίο Προ] Βγε., ας 
{ιο οοπἑοσέ πᾶ Ῥεοταίἥηᾳ τηθαπίηρ οἳ 

ἴλθ ποτᾶ (56ε 65Ρ. Βεοῖς, Βέδῖ, δεεῖοπῖ, 
1. 10. Ῥ. 56) εγιᾶρΏ/]γ τε Ιχο: ἐπειδῆ 

αἰνιγματωδώς πάντα -εἶπε, τὰ τοῦ στρα- 

τιώτου, τὰ τοῦ ἀθλητοῦ, τὰ τοῦ γεωρ- 

γοῦ, νόει φησί, Τ πεορῃ. Τ19 τεαᾶἶπρ 

1η {19 {οΠοπῖτηρ οἰδαδο 15 πού από 

οθτίαῖη; δφη γὰρ κ.τ.λ. (Άεο.) ἄεβοτνοά 
Βοπιθ οοπβἰᾶεχαβίοη οπ. ἴπδ ρεϊποίρ]θ, 

ερτοσΗί ]οοξῖοτπί ρερρβία{ αγᾶπα;’ πθ 

πποία] αιθοχί(γ [ΑΟΙΡΕΕ ΑΝ] 5εοτηΒ 
Ἡοππενοτ βο ἀἰβΙποί]γ {ο ργθοροπάςτθίθ 

38 {ο θατο 16 ΒΟΑΤΟΘΙΥ ἀθίοπεῖρ]θ. 1 

16 Ῥο τοἰα]ιθᾶ, γὰρ ππαγ Ῥθ {α]τοα {π 
Τα πιοδύ Εἰταρ]θ απᾶ ρείπιασγ πιθρπίηᾳ, 
έβΑΊΘ Ρο χεῦιθ οοπιραχα{1ς’ (ΚΙοΐα, 

Ῥεναγ. ο]. 11. Ῥ. 432, Ο0Ι1Ρ. ΠοῖθΒ 

οπ ἄαἷ. Ἱς 6), 9Σ, Πιο ΡτοΡΒΟΙΨ, ἵπ 

156 πβας] αγσιπιοπἰαίίένε Βεηςο (Ώ9 Ἰγ., 

Ῥε1]6), ἐῑι οοιηπιβιᾶ Ῥεῖπρ εσρ]αἰπεᾶ 
9 {λθ ρταγοτ., σύγεσιν] 
ἑωπάεγεαπάίπᾳ;᾽ αοοοχᾶ πρ ἴο ἴπα 

βοπιεπΏαί ε]αροταίο ἀρβηίθίον οἱ Ῥθο]ς 
(5101. δεεῖεπ],τᾳ. 19, Ῥ. 6ο), ἴπ6 Γπου]ίγ 

Ὁγ νΏ]οἩ πο πιθηαὔα]1γ αρρτελεπά απᾶ 

χο οπαὈ]θᾶ {ο Ῥαβς ἠπᾶρπηεπέ προπ 
φἢαῦ {β ρτοβεηἰθᾶ {ο Ἡ6; οοτηρ. ποῖθς 
οπ Ἠρλ. 11. {, Απᾶ Βομπρετῖ, ἄεεε[. 
ᾱ. δεεῖε, ἃ 49, Ποῦθβ, Ὑο. 11. Ρ. 345 
(ο. 4). 

8... ἸΜνημόνενε] 'Βεαν ἵπ ΥΕΠΙΕΊΙ- 
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” , ᾿ 9 3. 4 

µένον ἐκ νεκρών, ἐς σπέρματος Δανίὸ, κατὰ τὸ εὐαγγέ- 

ϱ λιόν µου, ἐν ᾧ κακοπαθῶ 

ὕναπος; ᾿ Ἡετθ οὐ] π](Ἡ ϱἩ ῃοο, ρέΥ- 
βοπα: 16 18 {ουηπᾶ γη 8Ώ 80ο. γεὲ, 
ΜαΗ, ανὶ. ϱ, 1 1688, 1. ϱ, ἨθΥ. 
χνηί, 6, Ῥαξ ΏΙΟΥΘ ΟΟΠΑΤΙΟΠΙΥ ση 
Ρεαήνο, Το ἄϊβήποίίοα Ῥθύπθθη ἐ1νθ 

ἴπ'ο 03668 Β86ΥΠΒ 6ο Τα, {λαΐ π]ί]ι {ο 
σε. ἴλθ ταραπίπρ 6 ΕἰπιρΙ7 "Το 1θ- 
ΘΙΩΡ6Σ,᾽ 1ο ολ]εοῦ Ῥεΐπρ ρετ]λαρ8 
χεριβχᾶεᾶ 5 {λα /οπι πἨ]οὮ, 5 1δ 
ΝθΣθ, {Ἡθ ΠΙΘΠΙΟΙΥ ΘΠΙΠΠΔ{Θ8 (6ΟΠΏΡ. 
Ῥοποδ]ᾶςβ, ἄγ. 6 45ι. 66): στι ἴπθ 

αοσιθ. ἴπο χωθαπίηρ 15 χαὔλοχ ἐο ’ χθορ 
1π χπισπιΏχαποθ,’ “5ο Όθας ἵπ ππᾶ ») 

βεθ ΠΊπος, ἄγ. β 3ο. 1Ο, Ῥ. 184, απᾶ 
οοπαρ. Βετηλατᾶσ, 51/ὲ. 111. 61) Ρ. 177. 

Τ]19 οσἹοτίαΒοη ἆοθβ πού βΘεΠι ἆορ- 

ΠΙΑ 0β1 (πρὸς τοὺε αἱρετικοὺς ἁποτεινό- 
µενος, ΟἨ178., Ε81.), πος 6ΥεΠ ἀτθοί]γ 
Ἠου{β/{οχΥ ((χοοοτάαχο, 195, αἲ Β60ΠΑ1Θ,᾽ 

Έεηρ.), 6 Ιπίεπᾶθᾶ {ο οοπβοΙθ απᾶ 
6Πποο"χαρο. Τ{πιοί]ιγ ἩΒβ {ο ἴ8χε οοι- 

1ΑΡ8, ὉΥ ἀγε]]πρ οἩ {1θ γἱοίοχγ οἵες 
ἀθαί]ι απᾶ {πο ρ]οτγ οἱ Ἠῖ6 Μαμίετ,--- 
Ἠΐ8 Μαδίεςσ πἩο γα Ρ]ομβεᾶ ἴο βββυτηθ 

ἀπιάρθᾶ τααχ)ϱ πβίατθ, εί 98146, 88 {πο 

ψοχᾶ οἳ Ῥτοπαίεθ αά ἀρθο]αχεᾶ, οἳ ἴμθ 

Ἰάπρ]γ αοαά οἳ Ῥανίά. 
ἐγηγερµ. ἐκ νεκρῶν τωτπβῦ οὐὑτίοιε]γ 56 
οοππεοἰεᾶ ἠπαπηθα]α{εΙσ σζὰ 1. Χ.; 
ηοῦ, λαοί Ἠο παΒ ταἱβθᾶ,) Φο., Τα]ρ.ν 
ΑπίἩ., ΑΙΕ. (ἐπ 1οο0.), τή ΄αδοπε Ταἰδεά,) 
ἄο, (ἀοἵμ. «ππίβαηαπα}; ΟΟ0ΤΙΡΒΙΘ 
Ὑήπαυ, «γ. 8 45. 4, Ῥ. 390, πᾶ Βεθ 

Α]οτᾶ οπ 1 ὅο]πι ἵ. 2, Ὀαΐῦ οοχτεοί 
ερτίπιητγ απᾶ “Βοοοπᾶβτγ᾽ ἴπῖο /86- 

οοπᾶασγ᾽ απά “{οσήῖασγ᾽ (ΠΏοπβ]ᾶς. 6γ. 
6 «ι7). Όπ {ο πβο οἳ {ο ροχ[θοῦ 
(ἐγηγερμ.) Ίπ {148 απᾶ οἶλος ετεπί5 ἵπ 
οἳς 1ιοχᾶ”ϱ {ο 88 πιασ]άπρ {Πεῖχ Ῥεί- 
χηβπθΏζ οΏβσβοίοχ, β6θ(ΤΘΘΏ, ἄγ.Ρ.22. 

ἐκ σπέρματος Δανίδ] Βοῖ]. γενόµενον, 
ποῦ τὸν γενόµενο», Ώθ Ἡ. ΤΗ96 ΠπεΒΗ- 
ἵημ οἱ είς οἶααβθ, (Ἠαβ Ρ]αοθᾶ (4ΡΡΥ. 
σξὰ βαᾶίθᾶ οπαρ]ιααίβ) οι{ οἱ 165 π8- 
ἑατα] οτᾶςες, οὓπ οη]Υ Ὦθ Ρτορατ] Ἱπ- 

µέχρι δεσμών ὧς κακοῦργος, 

Δετριοοᾶ Ὦν οοπιρβσίηρ Έοπα. Ἱ. 8. 
Έχοπα ἐλαέ ρββαρο {5 ποπ]ά 6θοτα ἐἶναῦ 
{8 ο8π Ἰ1θγθ ΒΟΒΙΟΕΊΥ Ὀθ ἠπίεπᾶρᾶ ἴο 

Ροϊπέ {ο ΟἨτίβί τηρτο]σ οπ {πο βἰᾶθ οἳ 
Ἠίβ Ἠαπιβη ηβίαχο (Μοβ8Η.), απά ϱ8 8, 
Ῥαχο απ{1{μθβ]8 {0 ἐγηγερμ.: ταπςἩ 1988 

188 16 αΏγ τοΐθχθηοθ {ο ουιτεπ{ Ώοο08- 

επὲ ἀοούίπομ (09 ΊΝ., Έδυς, Ραείο- 
ταἱῦγ. Ῥ. 192). 195 Ρροϊηίβ {πᾶρεᾶ, 88 
{πθ οοπζεκύ Ἠετθ βἹρβθείβ, θπᾶ {9 

Ψοχάβ κατὰ σάρκα ἵπ Ἐοτα, ᾖ.ο. Βθ6ΠΙ 
{ο τοπᾶεσ οεχὐαίη, {ο ΟΕτίβί’ς Πππια 

Ώβ/πχο, Ότό {6 Ῥοΐπ{β {ο 16 αὖ {πο β8ΤΘ 

πιο 88 ἀθτ]γοὰ ἑἩτοιιρ]ι {πε ρτοβίθΒύ 
οἳ 1βγ86]” ΚίπρΒ, απᾶ 38 {π ἴπο {α1β]- 
παθηπύ οἳ {πθ βατο ποτᾶ οἳ ΡεοΡΏθσγ, 
6ος. κα], 5, Μαζί]. ασ{ὶ. 2, ο νῇὶ, 
42: 899 Ἰ1οβίπρ. ἐπ ἶοο., πΊιο Ἠ88 ΥθΥγ 
8Ε1Ψ ε]αο]άθιεᾶ ἴ]λο {οχοθ Απᾶ παθβΏ- 

πρ οἳ {ΠΒ οἶα1βο. 

κατὰ τὸ εὐαγγ. µου] 'αοοογᾶ(πᾳ {ο πι! 
ἄοερεῖ,' ἐ,6. "ιο ἄοβρε] οπίταβεθᾶ {ο 
1η9 {0 Ῥτθβοῖι,᾽ τὸ εὐαγγέλ. ὃ εὐαγγελί- 
ἆἕσομαι, 1 09ΟΥ. ΣΥ. 1, οοτΡρ. Βοτη. 1, 16, 

χτῖ. 28) "ΒΙάΠη Αργρο]]αξ ταοΏθ πηῖ- 

ηἰβίογ1,) Ομ]ν. ο. Ὀοπι. Ἡ. 16. Πο 

τοτηβχ]ς οἳ Φ6χ0πηθ, “ᾳποίθβοπΏ( πο 1η 

ερἰςίο]ς θυ1ς ἀῑοῖό Ῥασ]πς ἠησίβεγαηρ. 
τηθυπα ἄθ Τά059 αἱρη]βοβί νο]αταῖπο,᾽ 

ποθἰορᾶγ ΕαὈχ]οίια (σοᾶ. 4γΡοεγ.Ν.Τ. 
Ῥ. 372), πᾶ Ίθτο Ῥχεςαθᾶ ὮΥ ΈΒθας 

(Ραεἰογαϊῦγ. Ῥ. 99), οπηποί ο ϱυῦ- 
βἰαη{αίοᾶ. Τ16τθ πια Ὀθ η α]]αβίοη 
{ο {1ο τινὲς ἕτερα εὐαγγελιζόμενοι, 

ΤΠΕοΟΡΗ., Ὀαί {8 Ἠθχθ Βοβσοθ]Υ ΒΘΘΠΙΒ 
ἀποηᾶεᾶ. 

9. ἐν ᾧ] ἴπ ωλίολ,) 85 ἴμθ οβοἷα] 
βρ]οτο οἳ βοἴΐοπ, βοἱ], 'ἰπ ᾳπο ρεπθᾶ]- 
οβπάο,᾽ Μδ]]οχ,---αοῦ, «οπ βοοοιπέ οἳ 

ΝΗΙΟΒ,᾽ Ῥθσα αἱ οοτηρ. Ῥοπι. Ἱ, ϱ, 
4 005. Χ. τῷ, ΡΗ41. ἵν, 3. Ἰθείπρος 
Ἀθρϊία πρ] ΡτοροβθΒ {ο τοίοχ ἐν ᾧ {ο 
Οµπῖβ6; ΒαοἳιβοοπβγαοΙοη 18 ΟΕΟΟΙΥΒΘ 

Ροββἰβ]θ (οοσαρ. ἩρΗ. {ν. τ), Ὀαέ {Π- 
Υο]τθβ 8 ἀορετίατο ἔτοπι {1ο οτάίπαχγ 
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διὰ τοῦτο πάντα 10 
5 , Δ 4 3 9 
υπομενω διὰ τους ἐκλεκτούς, ἵνα καὶ αὐτοὶ σωτηρίας τύ- 

χυ]ο οἳ οοππθχῖοΏ, π]]ο] ἄοθβ ποῦ 

Βθεπι τεαπῖτθᾶ Τ7 {19 οοη{θχύ. 
μέχρι δεσμ.] ΄ευσπ επέο δοπᾶς, ΑπῑΙ.: 
οοπαρ. ΒΗ]]. 11, 8, µέχρι θανάτου, Ἠεῦ. 

χΧῑ. {, μέχρις αἵματος. Τ19 ἀῑβποξίοη 

Ῥεύπθεη µέχρι απᾶ ἄχρι, Ἀχροᾶ Ὦτ 
ΤήζέπιΑηπ, Ύποπ. α. Ῥ. 34, Βοοοτάίηρ 
ἔο π]ηήοῖι «ἴπ ἄχρι οοβἰζαίαχ ροβεὶ- 

ππυτα {ούσπι ἔθπιραβ [απέε], ἵη µέχρι 

Ρούἱβαίπιαπα Βπὶς ἑοπιροσί8 Γμεφνεαά], 

1η ᾳπο αφ αἰᾶ {ποέατα οϱῦ,’ ἱπάρρεπᾶ- 

οπ{]γ οἳ Ῥοΐπρ ΔΡΡΥ. θχβοί] αἱ τατ]- 

ΆποῬ πἰἑἩ {1ο τοερεο(ῖτο ἀργίταῖοτπβ 

[οοππθοῦθᾶ πἑ1 ἀκρός, µακρός, 899 Ώο- 
ηθ]ᾶς, Ογαϊψ]. 8 τδι], Ἆδς Ῥεθι {111 

ἀῑρρχοτεᾶ 87 Ετίέα. Βοπι. ν. τᾷ, Το]. 1. 

Ῥ. 398, Ὠοίθ. ΤΏθ οπ]γ τεββοπαΡ]ο 

απᾶ πηβίαχαΙ ἀῑβποίίοη 16 ἐπαί εαρ- 

Εθβίεά 57 ἀθτϊταίίο, νἰ7. ἐμαί ἄχρι, ἵη 
ΒΟΠΊ6 Ρ8ΒΒΑΡΘΒ, ΒΕΕΙΩΒ ἴο Ῥίθβετθ 
αδοεπείνθ, µέχρι 83 εαἰεποίυο 16ἴΘΙΘΏΟΘ 

(5εο 6ϱρ. ΚΙοΐα, Ώευαγ. ο]. ατ. Ρ. 125)} 
Σεΐ α{1]] π6αρο βο {αχ οοηίτανεπΒ {1ίβ, 

ἴλαί 11ο τεα] ἀϊΠετοπορ Ῥεύπθεπ {Ἠθ 

Ραχ{ἶο]θβ 66επης ΟΠΙ7 {ο οοπβῖςέ 1π 018, 
ἔπαί ἄχρι 16 45ο ΑΠ αἄγοτξ, µέχρι ποῦ 

βο; ἐλπαί μέχρις οὗ {5 αβθᾶ πϊἩ α ρεη. 
(Πετπι. Ῥέφεν. Νο. 251), Ὀαῦ ποῦ βο 
ἄχρις οὗ; Επᾶ ΒΠΑΒΙΙΥ, ἴπαί ἴ]θ οπθ 

οοσῦσβ 1Ώ ορτβῖπ {οτπγπ]θ Π1ΟΤΘ 116- 

απεπ{1ν απ ἐπθ οἶλας, απᾶ οί ἐλιαί 
ελα αραάΏ 8εοτΏς οη]γ Εαίσ]γ τεῖοχαὈ]θ 

{ο {6 «808 βοηθεπά1’ οἳ ἐ1θ ΕΤΟΣ. 
πο ποῖθ οἳ Ετίήσεομθ, Ῥοπι. ἶ.ο,, 03 

έ1λθςθ Ρατ ο1θΒ, απιᾶ {πο ϱοοά ατ{Ιο]οΏγ 

ΚΙοΐζ, Ώευαγ. Το]. π. Ῥ. 224-131, 
νηἩ] Ῥυ{Ἡ τεραγ ἔπο ἰχουΏ]ο οἳ οοπρυ]ζ- 

β1οἩ. 

κακοῦργος] ΄α πια]εΓασίου;) οπΊΥ 1θΥθ 
Απᾶ Το αχΙΙ. 43, 23, 30. 15 6Ἡ- 
Ἡαποεβ 11ο Ῥτθοθάίηρ πψοτᾶβ τὰ τών 

κακούργων ὑπομένωπάθη, 1ηεοᾶ. : λ6τθ 
1487 Ὦ9 ἴοο ΡεΤ]ιαΡΑ 8 Ῥατοποπιββῖα, 

κακοπαθ. κακοῦρ., '1α8]8 Ῥαΐίος {βτ- 
απθπι πιβ]θίαοίος,’ ΕΑὔ. 

οὐ δέδεται] ' ἐε ποῖ (Ώ88 ποῦ Όθοι οπᾶ 
18 ποί) δοιωιᾶ , ψ]ζ]ὰ ονϊᾶσπὀ α]]αβίοι 
(ρες ραχοποπιββῖατη) 6ο {11 ρχθοθᾶίπρ 
δεσμών. 119 ταῖθτθησθ χαυβῖ ποῦ 8 

Ἠπαὶ{θᾶ {0 {19 Αροε/]θ”5 ραχ[ἰου]αχ οββθ 
(δεσμοῦνται αἱ χεῖρες, ἀλλ’ οὐχ ἡ γλὠτ- 
τα, ΟἨΥγα.; «ἐπίς Παίλ ποῦ τεβἰχραπεᾶ 
1η {π τη]πο οί ᾷσθ, Ηατηπι.), Όαΐ Εθεπ18 
Ῥοτί[θοΙγ βεπετα], πλθίΊον ἵπ τείεχ- 

θποθ {ο Ἠἱηβε]ξ ος Ο{ΠΘΣΒ, ἡμών δεδε- 

µένων λέλυται καὶ τρέχει, ΤΗΘΟΡΗ.; 
οοπιρ. ῬΗ11. 1. τ. 119 {π1] αἆγειβα- 

πο ἴοτοῬ οἳ ἀλλά, “εί, πευετ]εῖοεε, 

τηπβζ ποῦ 9 166 απηοσθᾶ; ϱΟΠΙΡ. 
ΚΙοΐΣ, Ώευαν. οἱ. . Ῥ. 1. 

1ο. διὰ τοῦτο] Βοβχοθῖσ ' ᾳπα 19 
γἰποῖο θυαπροΓατα ουστῖέ, Βεπρ., β111 
1688 α πλεονασμὸς ἑβραϊκός, 0987. Ὀυΐῦ 
τα/Ἠος, ' ργορίεν λος, 1ὰ θβ6, πό οτ8π- 

Εοῖαπι ἀἰββεπαϊποίας, αὖ γοτριτΏ οἱ 
οὐτταύ οἱ οἰατ]βορίέας,’ Ἐεῦ,, ἐ]ιθ πθρα- 

ὤτο βἰαίετηεπέ οὗ δέδεται Ὀοΐπρ ὑχορῖοᾶ 

85 14 16 λαᾶ Όδεπ Αα ροβέεΐνε βἰβλεπιεπέ 
οἱ {1 προκοπἡ οἳ {ιο ἄοβρε], Ἠανίπρ 
παρω ]οπιθᾶ ἐ]ιο Ῥοπ ἄρ γή οἩ Ἠ{β ρΥθ8Ο]- 
ἵηρ Ἠαᾶ οη{α1]οᾶ οπ Ἠϊπα, Ἡο εᾶ αρ σε] 

ἀποτραείτρ οπΙρΏΒΕΙΒ, πάντα ὑπομένω; 

Ῥοπά8,---ύεα αἲἱ ἐππρε, επβειίπρς, 
ἀθαίἩ: 660 Αοίβ χα. 14. 
ὑπομένω] “επάιμγα, "ειείαῖη, «βιδ- 
ὤπεο,) υ]ρ.,---ποῦ 6χαοί1γ «Απι 0ΟΠ- 

ἐεπύ {ο ϱυᾶες αηγ(1ήπᾳ,᾽ Ρεΐ]ε (πάσχω, 

Ο0Η1/Α.), 88 ὑλ]ς {0Ο πηποἩ οΏβοιιχθβ ένο 
ΠΟΣΤΙΔ] πιραπηίπρ οἳ ὑπομ. ἵη πο Ν.Τ., 

σἉ]οῖι {8 τἍἴχοσ {βί οἱ α Ότατο Ὄθατ- 
πρ πρ αρβίπςί βυΠογίπρα («Απίτη απ 1π 
Ῥοχ[ετοπᾶο βαβποῦ,᾽ Τ1ΐπι, Φ/ποπ. 1. 

Ῥ. 194, 866 Τχθπο8, ΦΗπΟΠ, Ρατΐ Ἡ. 
ξ 3) ἴλαωι 8 Πι6τθ Ί8Τηθ θὰ ΡΒΒΒΙΥΘ 
βιΏθταπος (ἀνέχεσθαι) οἳ ἴπθπα; 899 
Ρεἱοτν, Τ6σ. 12, Ἠοπη, αῑὶ, 12, {81168 Ἱ. 
1, 81., 8ιᾷ οοπ/χΏβί ἀνεχόμεθα, 1 Ο0Υ. 

Ίψ. 14 (ὑπέσχον, Ῥβε]πι Ιχαχία, 61), 
σηετθ 8 τηθο]ς βαΠεσῖπρ ἷᾳ ἱπίοπᾶρά {ο 
Ῥο αρθοῖβ]Ιγ ἀερίοθοᾶ. Ένθυ ἵπ έθ 
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11 χωσιν τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ μετὰ δόξης αἰωνίου. πιστὸς 
ε / 34 κ. / . 9 / . 12 ὁ λογος εἶ γὰρ συναπεθάνοµεν, καὶ συνζήσοµεν' εἰ 

0859 Ο παιδεία, ἴ]ιθ ΟἨτΙβΗαη ὑπομένει 
(Πεῦ. χΗ, 7 Εεο., οοπαρ. 1 Ἐ68, Ἡ, σο), 

16 18 {ο Ὦο {ἐ11θ οπᾶαταπορ οἱ 8 απϊο]ς 

απᾶ Ηγνίηρ, ποῦ ἴπο ΡαββῖτεΠΘΡΒ ο α 

ἄεαᾶ απᾶ {οο[πρ]θβα βοπ]. ΤἩπβ έλα 
ιο πιθαπίηᾳ αβεἰρηοᾶ {ο ὑπομονὴ Ὦν 
Έειβς, Τ1έοῖ. Ο16έ. τν. 2ο, Υοἱ. 1. 
Ῥ. 225, 88 158 ῥγόπιατ/ οπθ, ΥΙ. 18 βοτι- 
παϊρβῖοπ Ῥητο εὐ εἴπαρίθ αἱ βοοθρίθ 1 

ἄου]εας, 666Π1Β οργζα{η]γ {οο γαφείνς, 

Βηᾶ {8 πιοχθοτος πού εαρβίαπ{]α{οᾶ Ὦσ 
ἴπθ εκχ. θἆ ἄποθᾶ, ον. τί. 26, Χν. 4, 

4 0οχ. 1.65 889 Μεγοτ οπ τ 6ο). κ. Ἰ, 

Ἐτ]ίσ. Ἰόπι. Το]. 1. Ῥ. 258. 

τοὺς ἐκλεκτούς] “ έ1ιοεἶθοῖ, ιοβθ πΊιοτα 
οᾶ ἵπ Ἠ] {πβηῖζο 1ΙΘΥΟΣ, απᾶ ἴπ 8ο- 

οοτάφπορῬ πΙἩ {1θ οοπηβεῖς οἳ Ἠῖβ 

ανο]απία8ε Ἡλοστίτηα, Ώθς Ώοοη ρ]θββεᾶ 
ἐκλέξασθαι; Βεθ ποῖθι οπ ΕΒρή. 1. 4. 
ἜἨθτο ΔΡΡΕΒΤΕ πο ΤΘΔΒΟΩ πἩαήεγεχ Το 

Ίοτε πι ἤπρ {1ο ἐκλεκτοὶ ὕο ἴΊιοβθ πἩο 

Ὠβᾶ ποὺ γε χοορϊτεᾶ 1ο πιθβεβρο οἳ 
419 ἄοβρθΙ (Ώο Ὑγ.), ΄απὶ πἆπαο ο 
ΟΠχβΗ οσ/]ε βαπί αάᾶπόριιᾶ!’ (Μοποσ].: 
8Ρ. Ῥο], 5/Π.), 8Ώᾶ ΒΩ1 1655 {ος οοἩ- 

Απῖπρ 19 {ο ἴλοβο πιο Ἠθά α]τοβᾶγ 
τοοεϊνεᾶ 16 (ἄτοῦ.): ἴπθ τοῖργθποῬ 18 
Ροσ/{ΘΟΙ17 ΡΕΠοΓΕ], ἠπαε]θββ, ϱηά 1ΏΤο- 

Εἰτο(θᾶ, Οᾳ Βὲ Ρατ] π5θ οἱ ἐκλεκ- 
τοί, ὀοπαρ. Ῥεαβς, Τ]όο). Ο1ή6{. Τν. 14, 

οἱ. 11. Ῥ. 123. καὶ αὐτοί] 
1ο ἴοο,᾽ ΌἼι6Υ 88 πε]] 5 Τ; ὡς καὶ 
ἡμεῖς' καὶ γὰρ καὶ ἡμᾶς ὁ Θεὸς ἐξελέξ- 
ατο, ΟἨ17β. Τ19 τοίεγεπος πἀτοσβθθά 
υγ ο Τγ., 'ἴΠεγ 8 πε] 5 ἴλοςο πο 
β]τενάγ Ῥεατα,᾽ β6θπ18 ορτία/π]γ ππ- 
1θπαΡ16,---οη ἐλίβ ργοαπᾶ, ἐ]ιαῦ 1 πτου]ᾶ 

ἀπιρ]σ 8 ]άπᾶ οἳ οοπχηβῦ Ῥοΐνθεν πο 

πιστοὶ 8Πᾶᾷ ἐκλεκτοί; ΨΊΘΙΕΒΒ ἴἩθ πι- 

στοί, 38 Ἰεβίηροι {ΑΙΣΙΥ οΆβθστεἙ, 

χηπβῦ Ῥοία ο απᾶ τεπιαῖπ ἐκλεκτοί. 
Τ19 ἰαοῖῖ τοίθτοποθ οἳ ἰπθ Αγροβίϊθ {ο 
Πήπιβο]ξ ἆοθβ ποῦ Ἰπγοῖγο ἴθεπιβ οἱ 
ρτεβῖοτ 9β6υσαΏοο ἔπαπ ἐπο ἀφίθ οἳ 1ο 

γρ. απᾶ 1198 Ιβηπριαρο οἶβενΊοτο (6Ἡ, 
1τ. 8) ΕΠγ παχταδ. 

τῆς ἐν Χρ. Ἰ.] ἘπιρΏα[ίο; τῆς ὄντως 
σωτηρίας, ΟἨ17Β. Όη 11ο πο οἳ ἐ1θ 
ΑΧΠἱ916, 899 Ποίθβ οἩ ΟἩ. {. 12. 

μετὰ δόξης αἰων. {5 αρρεπᾶεά ἴο σωτη- 
ρία, 8πᾶ, νἩή]6 βοχγίηρ ἴο οηΊΏαπος 16, 
8ἶβο πιατκῃ {9 8 ἵπ Ἡβ Πϊρ]οθεί απᾶ 
οοπιρ]εἰεβίτορΗσα Ποπ Ῥε]οπρίπρ{οίπο 

Πιζγε ποχ]ᾶ; ἡ ὄντως δόξα ἐν οὖρα- 
νοῖς ἐστιν, 0Ἠ1Υ8. Τπαβ ἴπεη, ὕποιρα 

{πετθ πετ ϱαΠετίπρε ἵω {π1β ψοσ]ᾶ, 
έθτε πας ἶπ 11ι9 ποτ]ᾶ {ο οοπιο ββἶνα- 
Ώση απᾶ ρ]οτγ. 

11. πιστὸς ὁ λόγος] / Εακλ/ιῖ ὃς 
{λε εαγέπῃ :᾽ 6ΟΠηΡ8ΤΘ ποΐθβοτ 1 Τόπο. 
Ἱς 16. Ἠσετο, 98 ἵη 1 Τΐπι, {γ. ϱ, ἴπθ 
πβοθ οἱ γὰρ ἴπ ἴπθ {οΗοπίπρ οἼατεο 
ΒΘΘΠ1Β {0 βἹρροβύ α τοίοτεησθ {ο ἴπθ 

Ττεσεάίπᾳ ποτᾶΒ ; πιστ. ὁ λόγ. ποῖος; 
ὅτι οἱ ἐκλεκτοὶ ἐνδόξου καὶ αἰωνίου 

σωτηρίας ἐπιτεύξονται, ΤΠεοΡΗ. ϱ{{6 

Ο0µἨτγα.; αἴπιαϊ]ατ]σ (Ποστ, 1 ναί 
Ἠαίμ., Τεο, αἰ., ἴε {οτπιπ]α Ῥε το- 
Φειτθᾶ ἴο π]αί 4ο]]οπβ, ΤἨθ Ῥτορος 
ἔοτοε οἳ γὰρ ο8Ώ ΒοΛΓΟΘΙΣ Ὦο πιθῖ- 

ἰπθᾶ: 6Υ6Ώ 1π 18 πηοβῦ ἀθοῖᾶρᾶ]γ 

επρ]απαίοτι! πΕοΒ, ε]ιο οοπο]αςίτο ἔοτοθ 
(0πϱ ἄρα Ῥοτίίοη, βθο ΚΙοίζ, Ῥευαγ. 
Το]. τα, Ρ. 293), ἔποιρ] εαροτάΙπαίθᾶ 

{ο ἔπο αΏἩχπιβᾖϊνε, 15 ἩθΘύ6Σ ΒΟ Ο011- 

ΡἱείοΙγ οὐβοιτεᾶ (’ γὶάρ]οοῦ, Ῥεΐ]ο, ' π- 

τοῖχητη, Τ99) ας τητπβί ο {1ο ο85θ ἶπ 
{ο Ῥτθβεπύ Ῥ8βξαρε. Τη ΜαἰΗ. 1. 18, 
ποῄοθᾶ Ὦγ ο Ἠγ., ἴπρ πβθ οἱ γὰρ 88 
βαρροείθᾶ Ὦγ {ιο Ρτθοθᾶΐπρ οὕτως, Ῥο- 
βἷάθα {πο τοαᾶἶηρ 18 ἀουλθα]; 89 
Κὔλβπες οἩ Χεῃ, Μοπι, 1, τ. 6. 

εἰ γὰρ κ.τ.λ.] Τὲ Ἆρε Όθεη αβεοτἰθᾶ ὉΥ 
ΜΗπίοχ (Οηγίκῖ. Ῥοε8. Ῥ. 10), Μαοῖς, 

Οοπσῦ., αἰ., ἐδῖ ἐμο Ἰ]βΐΐος ρατὶ οἳ 
1118, απᾶ 6ο Ψ1ιο]θ οἳ {1θ ἔπο Εο]]ου-- 
ἵπῃ ΥΘΙΒΕΒ 819 {αίεθη ἔτοπι βοπηο Οµτίε- 

ἄδα Άγια, ΤΠοιρ] ἐς ἀἰθῑποί]γ 



11, ατ, τα, τὸ. 1329 

ᾳ ” ᾿ , ἂν - / ὶ - 

ὑπομένομεν, καὶ συνβασιλεύσομεν' οἱ ἀρνησόμεθα, κἀκεῖ- 
3 - - - 8 

νος ἀρνήσεται ἡμᾶς εἰ ἀπιστοῦμεν, ἐκεῖνου πιστὸς 139 
, 3 Ν Ἡ 

μένει ἀρνήσασθαι γὰρ ἑαυτὸν οὐ δύναται. 

τΏγἰΠπιῖσα] οπαχθοίες οἳ (Ἀθ οἰαιςθς 

(566 1νο ατταπροπισηύ ἴπ Μαοῖς π]ιο 
Ἡούγετεχ θστοπθοπε]γ 1πο]αᾶθε {πο βτεί 

γὰρ Ίτπ ἴπο αποία{οπ), απᾶ {1ο ΑΡΡΗ- 

τεη{ Ο6ΟΙΙΥΘΠΟΘ οἳ αποίἸος 5Ρθοίηετ 
ἵπ τ Τἶπι, 1, τ6, ορτίαϊπ]γ Γατοῖις βαοῖι 
8 ΒΙΡΡοθΙΜίον; ΒΙ11] 1ο αγραπαοπ/{αῖνθ 

γὰρ (Γιασηπι., Τάδοῖο, σι 1] ἐ1νο ππ- 

οἷαὶ ΜΡΒ. [ρτοῦαὈΙγ Α] εχοορί Κδ) 
1Ἠ Υογ. {3 ΒΕΘΙΠΒ 50 ΕΑΥ οΡΡοβεᾶᾷ {ο {6 

Ἐγπιπα] οΏατασίθς οἳ ἔἶιο ᾳποὐαβίοη 38 

{ο]6ατε ἴπθ εαρροβί6ίοπι τειγ ἀοαὈύζα]. 

16 ἴᾳ ποί ποβοθά ἵπ ῬαπιραοἨς 4π- 
ἐλοίοφίε, Ὑο]. τ. Ῥ. 33, Ὑλθτο Τὸ ποπ]ᾶ 

Βοβτοαεὶγ Ώατο Ῥθσοῦ οπξ{θᾶ 1{ έ1νο Ἡγ- 

Ροΐμθείβ Ἠπᾶ ποῦ βθεπιθᾶ ππίρηβ)]θ. 

εἰ συναπεθάνοµεν] “6/ ο ἀεᾶ αυδέ]ι 
(Μύπο) 5’ ἴπθ σὺν οὐτίοιβΙσ τείετ {ο 

Χρ. Ἴησ. Υθ6χ. 1ο. Τ16 ἀθαίῃ Ίετα 

β]]αᾶθᾶα {ο παιβί, ἵπ αοοοχᾶβπορῬ πἰ(Ἡ 

ἐλθ οοπ{εχῦ, Ὦθ ΒΙΠΙΡΙΣ ὁ διὰ παθηµά- 

Των θάνατος, ποῦ αἶθο ὁ διὰ τοῦ λου- 

τροῦ, ΟἨ1ΨΒ., απᾶ ο χεεὶς εχροβῖ- 

ἔοτα, 1π {πο τοι Βϊπαῖ]ας Ῥ8ββ8ρο, 

Ῥοπι. τ]. 8, ἴλπθ τθίετεΏοθ, 85 Τ6ΥΓ. 11 

Βᾳ. ο]θασ]7 ΑΝοΥ’, {8 εἰ]ίσαΙ; Άεχθ ο Υ- 

616Σ βασ1ι Αα, τοίεσοποθ ποι]ά 866 1π- 

οοπβἱαίοπέ πίζ]ι {πο ρεποτα1 οαχτοηί ος 

πο Ατραπαθη{, απᾶ 6Β8Ρ. πΙ(ἃ Το. 12. 

Τηρ ποτὶεῦ ταιβῦ ποῦ Ὦθ Ῥαβεθᾶ ΟΥ6Υ; 

6 πιθτ]κα Αα βίπρ]ο ραεί αοὖ ἐπαῦ {οο]ς 

Ρί8οθ πΊθη Ίθ 6819 οἹσβε]τθβ πρ {ο 8 

Ἠ{9 ἐῑιαῦ ἠπγο]νοᾶ βἰπαῖ]αχ οΣροβιτθ {ο 

βυἩοτίπρε απᾶ ἀθαίαπ; 1πθ ΑΡοβίθ 
ἀϊθᾶ πετ Το οπιυτασθᾶ {πο ]οῦ οἵ 
ἆ αγ ἄθβλ] (καθ) ἡμέραν ἀποθνήσκω, 
1 0ος. αυ. 341), απᾶ οἳ α οοηβίβπιῦ Όθαν- 
πρ αὈοπί ἐιθ νέκρωσιν τοῦ Ἰησοῦ, 3 
Όο5, 1γ. 1ο. ι καὶ συν{ήσ.] 
εως ε]α]] αἶκο ἴζνε αρέε]ι (πι), ποί ἵπ 

απ οἴλίσαὶ 86ΠΑΘ, Ὀαϐ, 85 ἐ1ϊ9 αη{ ]ιθεῖθ 

ΏΘΟΘΒΒΒΣΙ17 Τ6άΤΙΣΘΒ, πΙἩ ϱ1η/δέσαῖ τθ- 

1ετθποθ {ο ΟΕχίςδῃ τοβυτΓθοΒοἩ (οΟπΡ. 
ἐγηγερμένο», Τετ. 8): 5 Υίμθ οἳ οἳχ 

απίοα πο Ἠϊπι ἵπ Ἠίς ἄθαί1, ἵθ 
βἴιδ]] Ἠεγθβέίος εΏατο ψἱθι Ἠϊπι Ἠίρ 
Ἠ{θ; οοπαρ. ΡΗΙ]. Π1, το. 

13, εἰ ὑπομένομεν] ’{/ τυὲ επάωγε,᾽ 
ποΏ]. στι Ἠίπα; ρτθβεηέ» ὑΠῖς παβ 

οοπβηπήηρ βἰδΐθ, ΟἨ {16 πιραπῖηρ οἳ 
ὑπομένειν, 569 ΠΟΙΘ8 ΟἩ Υ6Υ, το. ' 
καὶ συνβασιλεύσομεν] ΄1υε ε]ια]ὶ αἴθο 
γοίθτο τοὐε]ν (Ἠέπι) 1) οσκθεπαίοη οἳ ἔῑθ 
Ῥτογίοιβ {ᾷ68 συνζήσοµ.; πο οπ]γ εἶνα]] 

νο 116, Ὀαΐ 9]εο Ὦο προ ψα Ἠϊπις 

οοαρ. Έοπα. Υ. τ7, τί, 17, Ῥοτ. 1. 6. 

Συνβασ. 18 ΟΠ]Υ ϐ, δὶς λεγόμ. ἴπ Ν. Τ., 

Ἀετα απᾶ τ Όος. 1ν. 8; 6οπ1ρ, Ῥο]σο. 

ΡΜ. 6. εἰ ἀρνησόμεθα] “6 
ως ε]ιαῖἶ ἄεπη (Ηίπι), ----' παἲ {αοῖο, απ 

τοτζρο, απ εὔίατη αἰ]οπ{ίο,) Ἠέ.; οΟΠ1Ρ. 

Μα({Η, κ. 31, 33: οὐκ ἐν τοῖς χρηστοῖς 
µόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς ἐναντίοις αἱ 
ἁμοιβαί, ΟΠἨ17β. Τ1θ Πιέιγο ΟΟΠΥΘΥΒ 

πο 1ᾷ68 οἱ ἴχιο εἰμῖοα] ροβεΙοΏ]1{γ οἳ 

{ο αοἰἴίοπ; οοπαΡ. 1ποχ, «Υ. 8 4ο. 6, 

Ῥ. 489: θ 8τε ἔλας ἵπ {ηο Ἡγροϊπεί- 
8] οἰδσες, αοσίαΐ, Ῥτοβοηί, απιᾶ {ηύ1χθ. 

Το ρτοοθᾶεποςῬ οἳ ἀρνεῖσθαι ἴο ἅπι- 
στεῖν 18 ποῦ {ο Ὦθ αβοτιοθᾶ ἴο {19 Εποῦ 

έλα αὈπεραίῖο...Πάθπαᾳπ.β ἐποταί εκ- 

Ππριζ, Βεπρ., Ὀαΐ ταί]ιοσ {το 116, ὑλιδέ 

8 ροτβἰεέεπέ εὐθίε ο ππΏε]Ιθξ (ἀπιστοῦ: 
μεν) 18 Ε4χ ΨΓΟΥ5Θ {Παη α. ἀθη]α] π]]οἩ 

πηῖρΏέ Ῥο (88 ἵπ {1ο 988 οἳ Βὲ Ῥοΐει) 
8Ώ αοΐῦ οοπαπηϊἑεθᾶ {π πεακπθβς αιιά 

ῬΜ{οσ]γ τερεπίεά οἳ; οοπαρ.μεο. ΤΗΕ 

χραᾶίηρ 18 πού απ]έο ορτύαίπ: ἀρνησόμ. 

1 βαρροτιθᾶ Ὦγ ΑΟΣΙ; στ. Υαϊρ. 

(6 Ἠοχθ οπα16 6οτηθ ποτᾶς), πἩή]θ ἁρ- 
νούµ. (Έεο.) Ίας ΤΕ ΚΙ; Οἶβτοπι., 
γα]ρ. (Απιις.), Ὀτό 8θεἵ1Β, οἩη {16 

Ψ/Ἠοἱθ, ἩΙΟΙθ ΡτοῦαΡΙγ οοττεοθεᾶ {ο 

Ἠθτπιοπί7θ πηζἩ ἴ1θ ΡΙΘΕ. ὑπομένομεν, 

ἴπαπ ο]ἐογεᾶ {ο Ώ4]αποθ ἀρνήσεται. 

13. εἰ ἀπιστοῦμεν] ΄{/ ωὲ αγε µπ- 
δε[ευίπῃ;-----οσ, ο ΡΙΘΕΘΙΥΘ ἴλθ ΡΒΤΟ- 

ποϊηαβῖι, «αγο Γαἱέλ]εεε;᾽ ἄπιστοί έσμεν 

(4 
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τή 
ἐνώπιον τοῦ Κυρίου μὴ λογομαχεῖν, ἐπὶ 

Ταῦτα ὑπομίμνησκε, διαμαρτυρόμενος 8 

ΠΡΟΣ ἜΤΙΜΟΘΕΟΝ . 

ο Ίηθς ἴο Ἀνοιά 
ῬαυρΠηρς π]]οῦ τεα]]σ 
Ἰραᾶ {ο ἴλθ ΒΙΡΥΘΙΒΊΟΣ 
οἳ ζα1νμ. 6οά 
ΚηοΨΕ ΗΙ8 οὖηΏ 

Ἐο]]ουν Ρτβοζίεα] τελρίοπ,, Ὦθ πιθε]ς απᾶά 68ΟΏΕΥΓ οοπέοπ{λοπΒ. 

(οοπιρ. Ἐπίέπ, Ῥοηη, 11. 3),----ποί βρθοῖ- 

Βοα]]γ 1η Ἠίπι) (875.), ος ἵπ Ηίβ 
χθΒυΥΥΘΟΙΙΟΠ,᾽ ὅτι ἀνέστη (Ο0Ἠ1ήΑ.), ος 

εἴη Ἠ[ς ἀῑγίπίθγ,᾽ ὅτι Θεός ἐστι (οστη. 

3).---Όαῦ ϱοπθΓα]1Σ, “αἱ το οχλΡίί αἩπ- 
ΏοἱΙοῖ,) πθί]ευ ϱ5 τοραχᾶς Ἠ(ς αξίτ]- 
Ῥαΐθβ, Ἠϊβ ῬτοπαίβθΒ, ΟΥ Ἠίβ (οβρε]; 

ἑΙπβᾶρΠίας ροβί ήτα βΙρηΙβοβίαχ, 4πςθ 
οξί εοσαπα απί γοτἰβίθπα απ ]ίατα τοοί- 
Ῥ6σ6 πο]απ{, απύ βοπωθὶ τθοθρίητα ἄθβθ- 

τυπῦ, Ἐεήυμ. ο Ίγ., Ἰ1θβίπρ., θηᾶ 

οἴἩθτβ, {Γοἱ]οπίπρ τού. ἰταπε]θῖθ 
ἄπιστ. “απίχοι βἰπᾶ,᾽ «αγθ απ ζα1(ι{01,) 

ΆρρεβΙπρ {ο ἴπο Αἰπαῖ]ατ Ῥ8βεβᾶρο, 
Ῥοπη. 11, 3. Τ118 18 οργἰ/η]γ Ρ]ααδίβ]θ 
οπ βοοουπί οἳ ἔπο {οΗοπίπρπιστός, 5011 

ηθϊέἃας ἐλετο (568 68. Μσαγοι ὑπ Ἰοο.) 
Ώος ᾖστο ἵρ ἴπετθ ει/Ποίθη{ θ4ΒΟη Γος 

ἀεραχθῖηρ {χοπ ἴπθ χθρα]ατ παεαπίπρ 
οἳ ἀπιστεῖν (Ματ]ς αν]. ττ, 16, Τιάκο 
χχῖν. 11, 41, Λος ακγἰ]. 24), ΨΠΙοἩ, 
1] ἀπιστία, 8ΘΕΙΩΒ αἴαφε ἵπ {1θ 
Ν. Τ. {ο πρ] ποῦ “πΠίΣπεΠΘΕΒ,’ «πη- 

{α1/Π{α]πιεἙβ,᾽ Ότί ἀεβηΙΜε]γ αΏΏε]1ε1.) 

ΤΠΙΒ 16 α] {πτίπου οοπβγταθά Ὦγ {πο 

ΒρεοίθΒ οἱ οἨπηαβσ, ἀρνησόμ., ἀπιστοῦ- 
µεν; 880 89076, ΟἨ Τ6Γ. 12. 

πιστός] ’Γα(]/ωῖ,' Ῥοῦ] {π Ἠ]1Β παίαχα 
Ἀπᾶ ρτοπ1]βθς; οοπαρ.Ῥεῦ. ντ]. ϱ, Ώοπι, 
11. 3, 4. ΤηουρΏ πο Ῥε]ίοτο πού Ἐϊπι 

Απᾶ Ἠ18 Ῥτοπαίβρβ, Υοῦ Ηο τεπιαίηΒ ππ- 
οἩαηρθᾶ ἵπ Ἠ1 {ρ(Π{α]ηθςς απ τί]; 
πιστός ἐστι καὶ αὐτός, ὀφείλων πιστεύ- 

εσθαι ἐν οἷς ἂν λέγῃ καὶ ποιῇ, αὐτὸς 

ἄτρεπτος µένων καὶ μὴ ἀλλοιούμενος 

κ.τ.λ., Αἴπαη, σομὲ. Αγίαπ. 1. Το]. 

{. Ῥ. 377 (Ρατί8, τό27). 

οὐ δύν. κ.τ.λ.] ΄ Ες εαπποὲ ἄεπι Ἠἴπι- 
θεἶ{;) οτ Ὦθ απίχαθ νο Ἠ18 οὖὕη θββοη Μία] 

1Π{πΥΘ; δύναται καθ) ἡμᾶς πάντα ὁ 

θεός, ἅπερ δυνάµενος τοῦ Θεὸς εἶναι καὶ 
τοῦ ἀγαθὸς εἶναι καὶ τοῦ σοφὸς εἶναι 

οὐκ ἐξίσταται, Οχἰᾳ. 6εἶε. Τ40. 1. 8 7ο; 
βθθ οἶδο Ῥεαίβοπ, 6Υεεά, Ασζ. ΥΙ. Ὑ οἱ. 

1. Ρ. 339 (1. Βυατί.). Οπ {16 8ος. πχ. 
Β1ΐεΥ δύναται 598 ποῦθΒ οπ Ερῆ. 3, 4. 

14. Ταῦτα ὑπομίμν.] “ρμῖ ({πεπι) 
ὄπ γεπιεπιῦταποε οὗ ἔ]ιεξε 1]νίτιρθ,᾽ βοϊ]. οἳ 

119 ἐταίλς πιεποπθᾶ 1Π τος, 11---137 
οοπιρ. ΤΗ. 114, α, 2 Ρεῖ. Ἱ, 12. 118 
χηοβύ παίατα] βαρρ]οπιεηί {ο ὑπομίμνη- 

σκε ἵ8 ποῦ ἄλλους (ΤΏ8ορΗ., αὔουτῃ.), 
Ὀπό αὐτούς (57τ.), πλθί]ες ΡοπΘΤΑΙΙΥ 
«608 απ θπβ ΡΥ905,’ ἨῬεηρ., οἨ, 36 {6 
πηρα ηπρ οἳ ἐ1πθ τοχΏ βεοπηθ {ο βασροβύ, 

εἴῑιο Εα1 Πέ], 41ϊοβθ ψ1ο αἱγεθᾶγ Ῥο- 
Ἠοτο, Ὀαΐ τθααῖτθ {ο Ώθ τοπηᾶεᾶ οἳ 
{λθβο εἴετπο] ὑχαίμε. 

διαμαρτυρόμενος] 'οο]επιπῖψ ελατρίπα 

(έπεπι) :’ εἰταϊ]ατ]γ γη Αη 1τῇ, ἸπῬο]σῦ. 
Ηεύ. 1. 39. δ, 1δ. 37. 4, Π1. 16. 6: 889 
Ἠοῦθβ ος τ Τΐπι, ν. 21. 

μὴ λογομαχεῖν] “ποῖ ἰο σοπἱεπᾶ αὗοιί 
ωοτᾶς,᾽ 'ποῦ ο 1πᾶπ]σο 1Π λογομαχίαι,) 

β90 ποῖθΕ οπ 1 Τέπι, ὍΙ. 4. Τ19 τοθᾶ- 

{πρ 18 βοπηθπλα!ί ἀοαρα]: Γασ]υπι. 

χθ8ᾶ8 λογομάχει πι ΔΟΙ: ΟἸατοπ,, 

Ααρ., Ταΐς., 101. Τις Ἐδι 8ο 

αἶδο Γἱεᾖ. θᾶ. 1, πιο ΊΟΥΕΤΟΣ {π ϱᾱ. 

2, 7, 388 (35 16 ποτ]ᾶ 5εοετη, τρ] 1σ) 

χοβἰοτθᾶ {ο ἐπ]. ση ΟΡΕΕΑΚΤΙΕ; 
ΏΘΑΣΙ7 5] παββ.; στ. (Ὀοΐι), οἴμ.; 

Οἶεπι,, ΟἨ17Η., Τηθοᾶ., α].; 5ο ΜΙΙ, 

Ῥγοΐθποπι. Ῥ. χιασ. Τπουρᾶ {11 οΏαηρθ 

ἆχοπι ἐ]πθ ἵπαρογ. 6ο ἴπο {ΠΠ Ἴτο τηὶρ]αῦ 
Ῥο ἐλιουρλί ποῦ π]λο]]γ Ππιρχοραβ]θ, 36 
ἴλο ἠπᾶ, παϊρΏῦ β66πα ΑΏ εβθίοτ τολάῖησ 
(οοπαρ. Ίοππθτας οἵι, {τ. 2), Σοῦ 8 ο0ς- 

{οτπιβήίοπ οἳ {πο 1Πᾷ, ἴο πο ρτοοθᾶῖηρ 
απᾶ βιοοθθάϊπᾳ Ἱπαρ. 886ΤΏ8 Θ641Π8ΙΙΥ 
ρ]βιβῖὈ]θ. 1ο Ῥσθροπάεσαποθ οἳ εχ- 
ἔθγηα] ο αλποσίϐγ πιαγ ἑμας Ῥο α]]οποᾶ 

1ο ἀθοίᾶρ ἴ]ιο απθβθῖοπ. 1 {Πο πηρες, 
Ῥο αἀορίεᾶ, Αα Βἱορ πιθὺ Ὀθ ρὶθοεᾶ 

βἴοΥ Ἰζυρίου. ἐπ᾽ οὐδὲν 
χρήσιμον] “(α σοιγεϱ) ιδε)ιῖ ΓοΥ πο- 
ελέπρ;᾽ ποῦ 5Ώ ἱπᾶθρεπᾶςπῦ ο]α186 ἵἩ- 
γο]γίηρ 8 βορΒταίθ Ρτεᾶἰσβίίοα (:πᾶ 



ΤΙ. τῇ, 15. 191 

1 --: - - οὐδὲν χρήσιµον, ἐπὶ καταστροφῇ τῶν ἀκουόντων. σπού- 15 
η - - - ὃασον σεαυτὸν δόκιµον παραστῆσαι τῷ Θεῷ, ἐργάτην 

ΩΙ] πίτα αὐῇ]θ ος6, ηἰςῖ,’ Φο., α]ᾳ., 

αἶπα, Ο]βτοτα.), Όπέ ἵπ ορροβίίοπ {ο {ης 
Ῥτοσθᾶ]πρ βΠἴθποθ; οοπΏΡρ. Μαχ]ς γή. 
19, απᾶ 5οϱ Ίγίπος, γ. 5ο. 9, Ρ. «72. 
Τη τοβᾶἴπρ ἶ6 Ἠετθ αραῖτ Ὦγ ποτηθΒι8 
οθτίαῖπ, ΤΙ Ώα]βησϱ οἳ ογ{ῆσα] οἳι- 
ἐποσ]έγ 56θπιΕ ποιο ἵπ ἔανουχ οἱ ἐπ᾽ οὐ- 

δὲν να ΑΟΦΙ (ἐπ οὐδενὶ γάρ, ΕΞ): 
α7 (Σ/ασ]ωη., Τσο]. θ. 7): 5ο Ἠαίλογ. 
ΒίΠ] 1ο τοαᾶίπρ χαἰαϊπθᾶ ἴπ θᾶ, 1, 2, 

εἰς οὐδὲν ψηᾶι ΤΕΙΚΤΙΦ4 (Γίοςᾗ. εἳ, 9), 
ἀθεθινθς παποῖι οοπβἰᾶΘΓΑΕΙΟΠ, Θ8Ρ6- 

οἶα]]σ οἩ Ιπίθγπρ] ρτουηᾶς; {ος {πουρ!ι, 

οἩ ἔλθ οπθ Ἠαπᾶ, 16 ἵᾳ ροβεῖὈ] ἐλαῦ εἰς 
χηϊρλέ Ώανο Ῥθεη ἐπ τεβυ]6 ο{ 8 οιαηρθ 

{ο ατοίᾶ ἐπ βεεπαῖπρ ἄῑβΙοπ]{Υ οἳ ἐπὶ 
ἐπῖορ αθεᾶ έλχαε οοπσαοιβ]γ, απᾶ ἐῑθ 

ἐπ᾽ οὐδενὶ οἳ Έα πιὶρ]ιῦ Ἠβγο Ὄθει 

οοττθοβίον; 19 {5 ορτῥαΙη]γ πού ἴπαρτο- 
ΡΑ0516, οἩ ἴ1θ οἴλος Ἠαπᾶ, {ναί {πο οτθ 

οἳ ἴπθ ἐταπβοτῖρες πηὶρΏέ Ἠμγο Ῥ6οα 

οδυβΏὲ Ὁγ ἴ1ο Γο]]ογίηρ ἐπί, απᾶ ἐῑιαῦ 

ἐποεα ρα ὑπίον ΙβαοοΙᾶρηί κ]. θεΡαα]1)8 

1976 οἳ ργθροβΙὑίοπα] τατ]α{1οπ (οοπ1Ρ. 
ηοίθβ οπι αἴ. 1. τ) 15 8180 Α1 ΑχριπιθΏῦ 

οἳ πο Ἱποοπβ]άσταδ]ο παἰρΏῦ,. ΤΠ εἰς 

οὐδὲν {1ο Ἰά68 οἱ ἀεεἰίπαίέοπ 1βπιηχ]κοᾶ 
ΦΕΥΊιαΡε α Η0419 πιοτε 1αχ]γ (οοπαΡ. Αοΐδ 
αν. 21, απᾶ Ὑπου, ΕΥ. 8 49. 8, Ῥ. 264), 
1Ἠ ἐπ᾽ οὐδὲν (οοπηΡρ. ἐφ᾽ ὅ, Μα{δ{]1. κατ]. 
Ρο, Βοϊ]. τὸ κατὰ σκόπον πράττε, Ε- 

έπστι.: [Ώεπιοβί1.] γίβίορ. Ῥ. 77ο, 

ἐπὶ καλὸν...πρᾶγμα.. χρήσιμος) 8 Η({]ο 

1ΠΟΙΘ βἰτ]πρεπ{]γ. 1Τὲ 15 εἰπρα]αν {πού 

χρήσιµον 18 8 ἅπαξ λεγόμ. {π ἔλο Ν.Τ.; 

εὔχρηστος Ἡοπετος {8 {ουπᾶ υπδὰα εἰς 
1η ΟἩ. ἐν. ττ. ἐπὶ κατα- 
στροφῇ] “Γογ ἴνε εωὐυετείοη;, ποῦ, 88 16 
οαβ]ῇ {ο Ρο, ΕοΥ ἔιο οζἡοαϊίοη (οἶκο- 

δοµή) οἳ ἐ1ιο Ίθατεβ; ΟΟ14Ρ. εἰς καθαί- 
ρεσι, 3 095. ΧΙΙ. το. ᾿Επὶ Ίιετθ β6θΙΏΒ 
{ο Ιπο]αᾶς υΙθἩ {1ο ἶάεβ οἳ Φ1Υ7οεθ 
Απᾶ οὐ ]εοί (οΟτ4Ρ. ποῦθς οη 6αἶ. Υ. 13: 
απᾶ ον Εγῃ, Ἡ. το) ἴπαί αἱκο οἳ {19 

γεωῖὲ ἐο ὉἨΏ{οἩ {19 λογομαχίαι Ιπον]ΐζ- 

βὐ]γ]εᾶ, 'βαστογείοπεπη ρατῖαηέ, δᾳ56. 

Τ19 ρχῖπιαχγ οὐ]θοί οἱ ἐπ {αΐςθ ἐθβοῖι- 

618, ἵη βοοοτᾶαηορ πἩὮ {λοαίς ϱοπθτα] 

οπβτασίου, ταἱρ]{Παγεῦθεπ ἔο οοπτίποθ, 

ΟΥ ο πηακε ραῖηπ οπξ οἱ ἐ11θ Ἠθᾶος 

(οοπιρ. ΤΙ6. 1, τή); ἴἶλθ τθβα]έ, π]λείπος 
οοηίοπαρ]αίεά ον πο, πας Ἠΐ8 κατα- 

στροφή. 11986 1888 οἱ ῥ1ΥΡο8ε απᾶ 
γεδωζέ 8τε ἔτθααεη{1γ βοπιεηκ{ Ῥ]οπᾶ- 

θἆ ἵπ {19 απο οἳ ἐπὶ πὶθ] ο ἅαῖ: 

οοπιρ. Χθη. ἠεπι. 11. 3. 190, τοῖς ἐπ᾽ 

ὠφελείᾳ πεποιηµένοις ἐπὶ βλάβῃ χρῆ- 
σθαι, 8ηᾷ οοπαρ8χο ἴλο ζοττητ]ε, τὴν ἐπὶ 

θανάτῳ, ΑππίθΏ, ἁπαδ. στ. 8. 7 (Χεῃ. 
Απαῦ. 1. 6. το); 5οο πας, 61. 8 48.0, 

Ῥ. 351, ΒοιπΏβτᾶγ, 91/Πή. Ὑ. 24: Ῥ. 251. 

16. δόκιμον] 'αρργουεᾶ," οπθ Ίο 
68η βἰαπᾶ ἴλο {οβί (οοΙ1Ρ. δύκιµον ἀρ- 

γύριον, Ρο]. Οποπιαθὲ. τα. 86), 1πβί 85 

ἀδόκιμος (οἳ. 11. 8, Τ1{. 1, 16, α1.) 16 οηθ 

πἉο οβηποί (οοπαρ. Βοπῃ. χἰν. τ8, αγ. 
1ο, 1 095. χἰ. το, 8].), οκρ]αϊπθᾶ Ώιογθ 

{ασ 1η {1ο {οΠοπίπρ οἸθαξβθ, Όπῦ οἳ- 

νοιβΙσ πού {ο Ὀθ ]οϊηθᾶ π]έῖι ἐργά- 
την (Μαοἷ). Τ1ο (επήπα[ίο -ι-μος 

(ἴπθ Βτεί ρατύ οἳ σἨ]οι Ρροϊπίβ {ο 

α μαϊίέγ, ἴχιθ βεοοπᾶ {ο αοἰίοη, Ώοπβ]ᾶ8. 

Οταίψῖ. 8 158) 185 αηηθχθά βοοοτᾶΙπρ ἴο 

βοπιεπης{ ἀἲἤογῖπρ ΑΠΒΙΟΡΙΘΒ; 6ΟΠ1Ρ. 

Ῥυίίη, γ. 8 τ18. τᾷ. 

παραστῆσαι τῷ Θεῷ] “χ]ιέθεγε Ώεο,) 
γυ]ρ., ΟΙβχοτα.; οοπιρ. Ἠοπι. γἰ. 1ᾷ, 
1 Οοχ. π. 8, ΕΡΕ. γ. 27: ἴλθ ΒΒΒΟΙ- 
οι οἳ ΤΠο]αοῖς (ον Ῥοπν. 1.ο.), ἐλαῦ 

παριστάνειν τιν τι 18 ']επιβπάστη εσας 
πα }γείεπι ἄ8ΏχαασἨ Υοσ]θρεη,᾽ ομπποῦ 

Ῥο βαραίαπ/{ἰαίθά ; 19 15 ατα Ρ]Σ / βἴβίετο, 

εχμ1όοσθ, αουΙ αλ]ᾳτΙᾶ ̓  (Ετίόπ. Ῥοπι. 

γο]. 1. Ῥ. «ο3), ἴπθ οοπίοχὺ ἄρβπίηῃ 
ἴηο αρρ]σβΜίοα βπᾶ πποᾶΙγίηρ πο 
απε]θίίοι. ἐργάτην] ΄α 
10ογΆπιαπ,) ποῦ Ῥεσμαρα πηλοιέ τείετ- 
εΠ06 {ο {Πε Ἰαδογίους πβίαχθ οἳ πο 
ψοχῖς, {1ιθ ἔργον εὐαγγελιστοῦ, οἩ. {ν. 
6 8]. : Εἰπη]ατΙγ, Όαί π ϱ Ὀ8ᾶ χθίεχ- 

Κ2 



192 ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ΕΒ. 

3 - ϕ ἀνεπαίσχυντον, ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, 
τό ον δὲ ῃ , . οἱ μα λ - τὰς δὲ βεβήλους κενοφωνίας περιϊστασο᾽ επἰ πλείον 

εποθ, 1 007. χΙ. 13, ΡΕ]. 11, ο: 60ΠΗΡ. 

Ώο6γ11ηρ, Οὔ8, ο]. τν. 4, Ῥ. 623. 
ἀνεπαίσχυντον] 'ποὲ αλ]απιοᾶ;᾽ ἅπ. 

λεγόμ.: ποῦ ψ(Ώ ΑΠΥ αοὐίτο οΥ πι]ᾶᾶ]θ 

Τοχ0θ (ὁ ἐργάτης οὐδὲν αἰσχύνεται πράτ- 
τειν, ΟΠ1γβ.), πγ 1 τοίθτοποθ {ο ἔθο]ῖηρ 
βΏβταθ ἴπ {1θ Ο3180 οἳ {1 4οβρο] 
(ΤἩεορΗ., (Πουπι.; οοπαρ. μὴ ἐπαι- 

σχυνθῇς, οἩ. 1. 8), Όαῦ ραεείυεῖψ, 'Ώοα 
Ῥιάείαοίαπα, Βεηρο]; οοπιρ. ΡΗΙΙ. 1. 

2ο, ἐν οὐδενὶ αἰσχυνθήσομαι. 

ὀρθοτομοῦντα] /οιέέπᾳ, Ἰαψίπο ομὲ, 
βίταἰρΠέ,' 88 ατοβᾶ, ώο.; οοταρ. Τπεοᾶ,, 

ἐπαινοῦμεν καὶ τῶν γεωργῶν τοὺς εὖ- 

θείας τὰς αὕλακας ἀνατέμνοντας. Ὑβχ- 
οαβϊπ{ετρτεία[]οπβ Ώατε Ῥθεν αββῖρποθά 

ἴο {18 Ῥβδββαβε, ἵπ πιοβῦ οἳ πΏίς] ἔῑιθ 

1368 ο τέμνειν,---Ε, 64. τέμνε τὰ νόθα, καὶ 
τὰ τοιαῦτα ἔκκοπτε, ΟΠΙΥΒ.; «ἴτιηβ]η- 

Πο βαπηρία, ϱἩ 11Α Ἱορα]ϊ γἱοβπααχαπα 
βθοίοπε,᾽ Ῥετα; 'αοβὶ Ῥαΐ6τ β]οηᾶ(β 

ΑΠ18 Ῥαηθπη Ίη {γαβία βθοαπᾶο ἀβίτ]- 
Ῥαοτεί,) Ο8]ν.,---ἴ8 απᾶπ]γ ρτθβθεᾶ απᾶ 

ατο(τατί]γ οκρἰαῖηεᾶ. ΤΠ6 τος] 6{η- 

Ῥμαβῖβ Ἡοπογει τεβία χαίλεν ος {πε 
ὀρθός; 6ΟΠ1Ρ. ὀρθοποδεῖν, 1. . 14, 
απᾶ ἴπο {οτοθ Οἱ {116 8]. 11 καινοτο- 
μεῖν, Ῥ]αΐο, Γ6ρᾳ. νπ, Ῥ. 707 Β, 8ἱ.} 

Ραἱ {Πίβ αραῖΏ παβύ ποῦ Ὦθ Ῥγοβαθᾶ {ο 
{ηθ οοπιρ]είο οχο]ηβίοη οἱ {1ο γοσρα1 

εἰεπιοηί, ϱΏ ἴπ τομ. Ναπ. ΟΥα1. ττ. ϱ. 
23, ΨΠθχθ ὀρθοτ. πΘΒΙΙΥΞ- ὀρθῶε ὁδεύειν, 
βεο Ἐσρκο, Οὖε. Υο]. ττ. Ρ. 27ο. Τπαθ 

ΊΏθη 1 νΙ]] Ὀο πηοβῦ οοττθοῦ {ο βἄποιθ 
οἱοβεῖΥ ἴο 16 ῬΕΙΠΙΑΥΥ τηθαπίηρ {ο 

οαῦ {η 5, Εἰταὶρ]έ Ἠπο) (Βοβῦ α. Ῥαΐπη, 
Τε. Β.ν.), θπᾶ ἴο τορατά 1ΐ 568 α πιθία- 

Ρ]ος ἔτοπι Ἰαγίηρ οἱῦ α τοβᾶ (οοπαΡ. 
Ῥτογ. 1, 6, ἵνα ὀρθοτομῇ τὰς ὁδούς σου), 
ος ἀταφήπρ α αΤΊΟΝ (Τηοοᾶ.), ιο 
πιθτίέ οὗ ψλοῖι 18 {ο οοπβίθῦ ἵπ {1ο 
αἰγαῖϱηίπεεε πΙῖἃ πΏἰοἩ 1ο ποτ] οἳ 

οπήηᾳ ος ]αγίηπρ οπῦ {8 Ῥεγέογπαθά. 
π]ρ ποτᾶ οἳ ἱχαα 18, π6 16 ποτο, 

ΑἨ ὁδός (οοἵαρ, 9 .), Ὑ]ι]ο]ι 18 {ο Ὦθ 

Ἰᾳᾶ οαέ ΒἰγαἰβΏ1γ απᾶ ἐπα]σ. Τε 
πιεαπίπο ἵβ τἱβΏΙσ τοϊαἰποᾶ Ὦτ 875. 

ΔΙ] 2 1: [ρεεᾶίορτς τοίο] 

απᾶ Ὑαὶμ., «τθοίο ἰταοϊβηίοπα, Ῥηἡ 

{νο τηρβαρἈου 18 Έπβ ο,βοπχθᾶ. ΈΟς 

{πιονατίους ἠποτρτοία{ΐοπ οἱ Πήβρ88- 

ββρο, 59ο Ίο], ἐπ ἴοο. Το]. 1Υ. Ρ. 513 

Βᾳ., θπᾶ ϱϱΡ. Ώε7 1 ηᾳ, Οὔ6. Υοἱ. 1. 4, 
6ΣθΥ0. Ίτ, 1ο Β4., Ῥ. 618 Βᾳ., Ἡ1θτθ 

Ες ακρτεβρῖοπ 16 τοσγ εἰαροτθ{ε]σ ἵπ- 
τοβαρατεᾶ. τῆς ἀληθείας] 
εοἳ Τ γω], ποῦ ἐλλθ ϱοη. οἱ αρΏροβίοἩ, 

Ῥΐ εωὐθίαπ/ί6; 59θ ποῦθε ον ΕΡΙ. Ἱ. 

13, Απᾶ ϱοπιρατο Βολιθποσ]είπ, δυπί- 

δ 12. 1, Ῥ. 82. 

16. κενοφωνίας] 'δαδδίίπρε; ᾽ οπΙγ 

Ίθτο απᾶά τ Τίπι, τί. 2ο, ΨΊθυθ 888 

ηοίθΒ. περιΐστασο] “Ἰοέ]ιάγαιο 

ᾖοπι,᾽ ολο π]Δ2] [βαρᾶπο {9 ο] 

Βστ., περίφευγε, ἨθΕΥο].,---ποῦ  οο]ήῦε, 
βο, πο α]ζενῖας ρχαββαγεηζισ) (Ῥαρ]ε], 

Ῥοεσα, απᾶ οτεη βᾳΐοος, Τη6βαιγ. 8.Υ. 
νο. 11. Ρ. 673), 8, ταθΏπίηρ ποί ]εαῖ- 

οα11γ ζεπαρ]θ, Τό οοσιτθ ἴπ {πο Ν.Τ. 

(πι ιο ρτεβοπί Γοτπα) οπ]σ Ἠετε δυΏᾶ 
τή, 1, 9: «ορ. Ἰωπσοίαη, Ηεγπιοῦ. 

8 86, ἐκτραπήσομαι καὶ περιστήσοµαι, 

Ῥαΐ πού Ῥο]συ. Ηἰδὲ. τα. 84. 11 (οἶῖθᾶ 
Ὦγ ΒαρΠο]), 88 ἔπεχθ ἔλπθ τοτῦ Ἠας 158 
πρβαδ] τηθαπῖηρ. ΤΗθ εχρτοββῖοΏ περι- 
Ἱστασθαί τι ΟΧ τινα (ὅῇ1ο Ἰαή66τ [1ω ιο 
εὐπφ.] οοπᾶσπηπθᾶ Ὁγ Τποίαη, Ῥδειάοδ. 
8 4, απᾶ Τμοπα. Μ. ΑΒ, γ. Ῥ. 7ο8, θὰ. 
Ῥοτη., Ῥαΐ ἀείεπᾶεᾶ Ὦγ Τιοῦθοῖς, ΒοΡΙ. 
Α]αα, δα, Ῥ. 190), ἵπ ἴλθ 86Ώ8Θ οἳ 
ἐπηβ]άηρ Αα οἰγοπ]δ 5ο 88 ἴο αγοῖά,---- 

βυχθ]Υ ποῦ “6ο ]ιαᾶρθ οΏθβθ]{ 1η,᾽ Ῥο]]ο, 

---οοΟ 415 ο0οββΙοΠΒ]]Σ 1η Ἰαῦος πχίους, 

Β6Ε6ΘΣΣ. ἵη Ἐ]βπος, Οὔ9, Το]. 1. Ῥ. 314, 

Ἑοβί τα. Ῥαΐπι, Πες. Β. τ. ο]. Π.Ρρ.δΗ6, 

Απᾶὰ οοπιρ. Ῥοσνί]]θ, ΟΛαγίέοη, 1. 13, 
Ρ. 126, ὮΥ νλοπα ἐ]8 1596 οἳ περιῖστ. 

16 {α]]σ ΙΠαβγαίοᾶ. 
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9 ϱ εν ῶδ. γαρ προκόψουσιν ἀσεβείας, καὶ ὁ λόγος αὐτῶν ὧς 17 
ῃ Φ γαγγραινα νομὴν ἕξει. ὧν ἐστὶν Ὑμέναιος καὶ Φίλητος, 

οἵτινες, περὶ τὴν ἀλήθειαν ἠστόχησαν, λέγοντες τὴν 18 

προκόψουσιν] {εί ωἰϊ πια;ο αᾱ- 
φαπιος,᾽ βοῖ]. “πο ἔα]ςο {θασἩςΥς,  11οβθ 

Νηο π{{έθς {1 κενοφωνίας (οΟΠ1Ρ. αὐτῶν, 

ες, 17, 8πᾶ οἳ. Πἱ. ϱ, 13), ποῦ {116 
κενοφωνίαι ΊἨεπηβε]ντεςβ, Ταέλει, αἱ. 

Ο,βετνο ἔᾷιο {αέπτθ, υἩῖοῖι οἩοσπς ἐἶναξ 

{λθ ϱττοσ οἳ {ης {8156 ἐθασ]οτς Ίπ 198 

πρβ; ἀετε]ορεά ϱἰαίθ Ἰβᾶ ποὺ γθῦ 

Ἀρρθβτθᾶ ; Βθθ ποίθς οἩ τ Τύπι, Ἱ, 3, 

Ίψ, 1. ΤΗ {ΟΥΠ1 προκόπτω, {ποιρβι 
οοχιάρπιτιθᾶ Ὁγ 1ποίαα, Ρεειμᾶον. 8 5, ἵ8 

αἰρβ{]σ πια π{β]πθᾶ ὮΥ ΤΠοπι. Μ. απᾶ 

Ῥπαψπίομας; 61ο εαὈξθ. προκοπὴ 8 
Ἄοπεσετ Ιπάείεηςίρ]ς, 6θθ ποῦθβ ΟΠ 

Τ{πι. ἵν. τρ. 10 18 πβεᾶ 1η {πο Ν. Τ. 

ἆθ Όοπο (1μ11 Π, 63), ἆθ πιαῖο (Ἀετο, 
ΑΠᾶ οἳ. 1, ϱ, 13) απᾶ ἂθ πεµίτο (Βοπι. 

κ, 12). ἀσεβείας] “ο 
ἐπορίείψ, ο, Ῥθμδθτ 6ο Ῥτθβεττθ {1θ 

ΑΏθἠ]ιθβῖᾳ {ο εὐσέβ., ' ο) ιπροάϊίπεςε ;! 

6εη. ἄερεπᾶετπί οἩἨ πλεῖον, απᾶ οἱέ]ιος 

Τηε επ. οἱ χο ροίπὲ ο) υίεω (Βομθιοτ], 

δυπὲ, 8 18. 1, Ῥ. (29), ΟΥ Π1ΟΥΘ ρτοῦ- 

Ὦ]Ψ ἴἨθ ρθπ. παἰοτίς, 88 1Ώ 119 ϱεη. 

3466Υ τοῦτο, τοσοῦτο, Κ.τ.λ.; ΟΟΠΏΡ. 

4οβερΏ. Βεζζ. τι. 2. 3, προὔκοψαν εἰς 

τοσοῦτον παρανοµίας (Ώ9 Ίγ.), απᾶ 5εθ 

Κτᾶρετ, δργασλ]. 8 4Τ. 1ο.3. 1π ΒΙΟἩ 

638868, 5 Ἐτᾶροσ ΟΏΒΘΙΤΘΒ, {πο ρεη. 18 

οοπΙΤΩΟΠΙΥ απαχίἩτοἈς, Απᾶ 8 Ῥτθρο- 

βἰμίοη (36 1616) πού ππ/{σεᾳπθπ{1γ Ρτ6- 

ορᾶςβ. 
17. Ὑγάγγραινα] ΄α ϱαπρτεπθ, « απι 

εαἰΐπρ 8ογε;᾽ βοοοτᾶῖπς ἴο ἄαΐεπ οἩ 

Ἠ]ρροοχ. ἄο Ατίίο. Το]. ΧΙΙ. Ῥ. 4ο], 
πέργηιθᾶίαίο Ῥοέπθετ ἐῑο φλεγμονὴ 
Βπᾶ {Πο σφάκελος, απᾶ ]ελάίπρ ἴπο παγ 

{ο {με ]αἱΐέον. Τ19 ταίμες Εἱηπρα]αχ εχ- 

Ῥτθββίοη νομὴν ἕξει (’ Ρ8ΒΙΙΟΠΕΙΙ Ἠβ)θ- 

οἱξ,’ Έταετι,) απᾶ ἴλο ἀετῖν. οἳ γαγγρ. 
[γράω, γραίνω, οοπηθο(θᾶ ψηζ]ι Βαπρος, 
οταε. ' ἀεγοχβσθ,᾽ οοππρ. Ῥοΐέ, Είγπι, 

Εογεε], Το]. 1. Ρ. 278] Ὀοῦ]μ ροϊπί {ο 

{ῃοετ!] ας Ρεῖτπρ οσἑεποίνε 1η 105 ηαίατθ 

(οοπχρ. (1. γ. 9, απᾶ ποῖθβ ὑπ ἶοο.) 

ταίμος ἔπαη ἐπισηαίυο (Μαο]ς), {ποπρῃ 
14 18 ποῦ Ἱπιρτοβαβ]θ Ειαῦ ἐ1ϊθ γαγ. παβ 

ρτϊπιαχ]γ απ Ιπ[εηβίτο τεάιρ]Ιοβ{ΙοἩ ; 
β98 ΒοΡ}, ἄγ.Ρ. 569. Βοα16ο ἀϊβήποί]σ, 

{ποπρΏ φη(Ἡ α τεεπίίοτ οἳ 116 οτ]ρ- 

πα] ποτᾶ, τε, ο Η)ὰ Ἰαι 

Π ενα ο 

εβ]; οοταρ. Ονἰᾷ, Μείαπι. 11, 835, «Βο- 

16ἱ Ιπιπιθά]ομΏῖ]θ οϱ8ποςς ΒΘΥΡΕΣΘ, εὔ 

Ἰηβας νΙξ]αδς αἀάθτο ρατίες. ΤΗθ 

Θστοσ οἱ {1856 ἔθασοπετς ἵας αρτθαἼπᾳ, 

Απᾶ {πο Αγροβίϊθ {οχεςεθε {δή 15 παθ 

ψοῦ {αγίλμος {ο βρτεβᾶ, απᾶ Το οοτταρί 
ἴμο Ἡρ]ηερίαη οοπηπιαπ{{γ {ο α. βΙΠ 

Ίηογς ΙαγηρηίαΡ]θ εχἰοηξ; «168 ΠΙΙΒΘΙΑ- 

ΡἱΗ οχροχἰπαθπ{ο ποῖοτ απαπ αἱ ρ]ά- 

τῖραβ τατρίᾳ ἀθο]αχμτὶ ἄεροαίῦ,' Βρυ. 

'Ὑμέν. καὶ Φίλ.] Τπο {α]βο {εβο]εσε οἳ 
πΏοπι ποϊλΊηρ ορτίαῖη 15 Ίηοπι; Ὑ]- 

ἐτίπρα (Οὖ9. δαον. ττ. 9, Το]. τ. Ρ. 926) 

{πάπα {ιαί 11οΥ πετο θπβ, απᾶ Ῥτο- 

Ραῦἱγ Βαἀάποθθς. Τ19 Ἰαέΐετ ΕεἹρρο- 

515οπ 66θιης τεσγ ἀοαρίάα]; οοταρ. πεχέ 

ποῖθ, απᾶ Ῥηχίοα, Βαπιρί. Τιοσί. Ῥ. 15 

βα. Ἡσπιεπρραβ 16 ρτοῦαΏ1γ ἐν βΑΠ1Θ 

35 {πο {4169 ἴεαο]βθγ πθποπεᾶ 1π τ 

Τϊπι, 1. 29; Βθ Ὠοίθβ ἐπ Ίου, 

18. οἵτινες] ΄πιεπ 0]ο, Ῥοϊη πα 

{ο έπθπα πΙ{Ἡ 8 Τ6υγ {από οχρ]απα{οΙΥ 

{008 88 ΠΙΘΙΡΘΤΑΡ Οἱ 8 61885; 5θθ ποίθς 

οπ ἄαἰ. Ἡ, 4. περὶ τὴν 
ἀλήθ. κ.τ.λ.] 'αδ οοποεγπῖπα ἐιο ἐγιεέ]ν 
πιέεθεά ἐ]είγ αἶπι:) Βοι Τη, τί. 21. 

ΌΟµ ἠστόχ. Ο0Π1ΡΒΣΘ ποίθα οπ τ Τΐπι, Ἱ. 

6, απᾶ οπ ἴἶθ π5θ οί περί, ΠοίΘΒ οπ {ὖ. 

1, 10. λέγοντες κ.τ.λ.] «εανίπᾳ 
ἐλαί έ]ιε γεειγγεοίίοη Ἱας αἴτεαᾶν ἑα]ιεπ 

Φίασε:’ ολαχαοἰθείβζοριᾶ ἀἰπήπρυ]ε]ι- 
ης {ραύιτο οἳ ἠΠεῖχ 61ΟΥ. Α]] τεορπέ΄ 

[νομὴν Ἠαρερί ἵπ πι]- 
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ι ἀνάστασιν Ίδη γεγονέναι, καὶ ἀνατρέπουσιν τήν τινων 
ῤ Α - ο 19 πίστιν. “ὍὉ μέντοι στερεὸς θεµέλιος τοῦ Θεοῦ ἕστηκεν, 

οοπητηρ{αίοσβ τοιγ ΡοτΗποπ{]γ βἀᾶπσθ 
Ίτρι. Ἠῶγ. 1. 91. 2. θᾷ. Ἠ88., ’ 6856 
τοβυττθοβίοΏθτα 8, πιοσαβ βρηΙΙΟΏΘΙΩ 

ο/αβ απ αὖ 1ρβίς ἀῑοίέατ γουϊαείβ;) Τευ- 

Τα], ἆς Εαδιιγγ. το, “8βΒΘΥΘΤΑΠύΘΑ...1θ- 
βἀχτθοβίοηθπα θ8τ νγπάἰσαπᾶαπα αβ 

απῖθ αάιβ [4 ᾶἶ{ᾶ, Άλεῃ., δεπιζ.] τοτ]- 
{πΐθ τοᾶβηἴτααζας οὐ τονιτιβοβύτας Τοο, 

Ἰρποταηδίθ χηοτίε ἀἰξοιβςῆ, το]ιέ ἄθ 
Β6ΡΊΙΟΊΧΟ γείθγία Ἰιοπαίπίς θταροσίό τ 

Ααρυθῦ, Ερίεἰ. δ5 [1το]. 4, ποηπυ]Η.., 
αχ ταξί ϱυηῦ Ίαήα Εποίατα 6556 τεβίσ- 

χθοθΙοΏθΠΑ, ηθο π]]άτα αἱίοτ]ας 1η ᾖπθ 

ΤΘΠΙΡΟΣΙΠΙ 6556 βρεγαπάατα.᾽ Τπεςε 

αποἰθ]οωβ ῬούἩ τοσὶ{γ {πο ΑΡροβί]θβ 
ῬχθᾷΙοίίοἩ, Αηᾶ 56ΥΥθ {ο ἀθῆπθ, νήμα 

ΒΟΙΠΘ ΕΊΏοΟΠ οἳ ΡτοβαΡΙΠ1{Υ, ὁ1θ βρεοῖῇο 
πβίηχθ οἱ {19 ετχοτ οἳ ἨγππεηθθΙβ απᾶ 
Ῥμήθίας. Τ19 {9166 αβοεὐϊοίθτα πἩΊοὮ 
18 βο οὔίθη ἐβοίδ]γ θ]]αᾶθά {ο απᾶ ο0η- 

ἀθπιηεᾶ 1π ίἶιοδ ΒΡγ.]εᾶ τετ} ρτοῦαΡΙΥ 

ἳο Απ απάπθ οοπ{οταρί {ον {πο Ῥοᾶγ 
(ἀεγο]οροά {ασ 1π {116 'Ἠγ110) ἩθουΥ οἱ 
ἴλθ ἀποβίίος, Τηεοά. Ἠά4γ. 1. , οοπαρ. 
Νεβπᾶ. Πίοί. οἱ 6]. Τοὶ, 1. Ρ. τ16, 
Ο1α1]6), ο {α]ςο τίοπς οἳ πο παίατο οἳ 
ἀθβῖὮ (666 Τογμα]]. 1.ο.), απᾶ ἔπθηορ {ο 
δα 811γ{αἱεετῖοπΒ οἱ {9 τοβιιτθοβίοΏς 
ἀθαί]ι αηᾶ ΤΘΒΙΥΤΘΟΡΙΟΏ π6ιθ ἴθιπας 
ψ]ήοὮ 1αᾶ πε] {πες {9ἱ8Θ ἔθασἩθτβ 
οπ] αν αρἰγέἑιιαῖ πιεαπῖπρ απᾶ βρΡρ]1ο8- 

Ποπ; “1Πσγ ϱ]]οροτῖπθᾶ αππαγ ἴηο ἄοο- 
1τίπθ, Επιᾶ {αχπθᾶ 81] Ιπίο Βρατο αηᾶ 
ΙΙΘΙΑΡΊΟΣ;᾽ αχ]. Ὠοσῖ, ο) Τγόπ. 1. 
Το]. 111. Ῥ.ᾳ5ο. πϊπβε]ᾶ (5ε]οῖ. Η εἴ]. 
Ῥ. 6ο3) οἶίεβ Ῥο]γο, Ρ]1. 7, Ὀαϊ ἴλιοτο 
119 Ἡθίοτοάοσγ ΒΘΕΠΙΒ {ο Ὦ9 οξ Α ΠιΟΙΘ 
{ασ {1] απιᾶ απ ἠποταία η οληταούοτ. ΤΘ 
6ἵτος οἳ Μαχοῖοη, {ο πολ Έβαχ (Ῥα9- 
τογα]ῦγ. ρ. 38) Ἡετθ Βπάβ απ Α]]πβίοη, 
να98 οἳ 8 οοπιρ]είεΙσ ἀἱοτεπί Ιπᾶ: 

εΜΑχοῖοα ἴη βοίαπα οβσηίᾳ τθβυγτθο[]ο- 
ΏΘΊ1 ΏΟἨ θἀπαζέθης, οἱ βο]ὶ βΏήπαρ ϱΑ- 

1ΐθπα ΓΘΡΥΟΙΙΙΨέΘΏΒ, ηο ᾳ πα ]1{8ἡ1β ροᾶ 

βιοβίρη {1ο Γβοἱῦ αἀβρβοΏθση, Ταχ]. 

αἄν. Ἡαγο.ν.το. Τε τε[εχεποθ ἴο {19 
τοποπα] οἳ ϱεΠθΙΑΊΙΟἨΒ ἐκ παιδοποιῖας 

(ΤἩεοᾶ.), ος ἐο ἴπο τθβιστ. αἲ 11ο οτασί- 

Ἀσίοηυ, Μαΐέ1. αχνἠ, 52 (Βοποεί{ρ.), 

βοβχοε]γ ποθᾶ Ό9 α]]ιᾶςᾶ {ο. Ἐτατίμευ 
ποίίοθι οἳ {ἴΠίβ θα] ΊθιθαΥ 1 ο 
ξουπᾶ η Ὑα]οἩ, 6εεσ]. ἄεγ ΙΚείσ. Το]. 
τ, Ῥ. 130, ΒατίοἨ, Βαπιφί. 1,εοί. Νοῖθ 
60, Ῥ. 428: οΟπρ, Ὀρήοςϊ, 1ε]ηῦ. 11. 

ᾱ. Βι Ῥ. 344. ἀνατρέπονσιν 
κ.τιλ.] ειδνεγὶ ἐλιε Γαἰ(]ν ο) 8οπιέ;᾽ 568 

τας, 1. 1.  Ἴθ οπηποῖ βα{εὶσ Ιπίες 

{χοπ ἐλλί8 αςθ οἳ τινων ἐλαῦ ἴπς πάπαΌετ 

οἳ πο παογοτθᾶ παβ Απια]] (οοτηρ. 
Ο0Ἠ178. οὐ πάντων ἀλλά τινων); τινὲς 1Β 
αἰταρ]γ «Βαπᾶσγ ΡοΥβοΏ8, 19 οἷά ἄθτπι, 
εοϊπε]ομο, Κτᾶρον, βργασ]ή. 8 δι. 16. 

14: ο0Π1ρ. Μογετ ον Ῥοπι. 1. 3. 

190. μέντοι] “Ίοιευςγ, "πευετί]λε- 
ἶεθε ;’ 118 οοπιροιμᾶ ρασ{ίο]ε----π Ίο] 
Ῥεϊπηαχ!]γ οΟΠΥΕΥΒ 'πια]οσθπα απαπᾶαηα 
ΒΒΒΕΤΟΘΣΑ{ΙΟπ6Π1) (ΚΙοΐ5, Ώευαγ. Το]. 11, 
Ῥ. 664), απᾶ, 88 1ΐ8 οοπαροβἰ{ἶοπ ΕΏΟΝΒ, 
Ἀηῖζθι ῬοίἩ οοπβττηββίοα (μὲν) απᾶ 
τοβἰτ]οῖοη (τοῦ), ' ορτῦο απἱᾶρπι ᾽ (Ἠαγ- 
ἴπαρ, Ῥαγμ, Το, 1, Ῥ. 503),--ἴχθ- 

απθη!]γ, 58 1π ἴπο Ῥτεβεπύ 0356, ἵη- 
το]γθβ 8ηπ ΟΡΡΟΒΙΠΟΠ {ο 8 Ῥτθοθᾶῖηρ 
οἱβ1166, θιᾶ παθείβα ροββϊὈ]θ οὈ]θοβίοῦ; 

εἰλοιρᾶ 8ο1θ {ηαΣ 9 βαΏτοτίεᾶ, γεξ 

βββαχθᾶ]γ πο Βττα {οππᾶς ου οἱ ἀοά 
βἰαπᾶς απβΏβκοη Ας θὖθΥ:᾽ «ᾳπβηνίβ 

αποταπᾶατα βαὈνοτίβίαχ ΒἀθΕ, ποἩ {- 
Ώιθη {απάβπιθηζαπα Ὠαὶ, Ἐθίι. Τηρ 

Ῥθτίίο]θ οπ]γ οοσαχς Ίθχο 1η Βὲ Ῥαα!”ς 
Ἐ)ρ., 8γο Ὠπιρς Ίπ ὲ Ζοἶιη (ο. ἔν. αὔ, 
τς τα, Χῑῑι 42, ΚΣ. δι ἄχῖ, 4), 0Ώ06 
ἵπ Βὲ ζαππθς (οἩ, Ἡ. 8), απᾶ οποθ ἵη 
Β! σιιᾶς (τοχ. 8). ΔΑ8 Αα ϱεπεχα] τυ1θ, 
μέντοιΙβρ6ιἩαρβτηοςί οοσγθοί1γ ρεϊηἰθᾶ 
88 οπθ Ψοχσᾶ, 88 Ὦγ Τιαο]α,, 1 ἱεεῖε., 

εβρεοία]]σ πΊθη οἶπος εποἰοβ 81θ 
οἰπεὰ ση] 16; 5θο Ε]]θηᾶί, 1,25. 5ορ],. 
Το]. πα. Ρ. 8ο. 
ὁ...στερ. θεµέλ. τοῦ Θεοῦ] /{ἡο Άγ 
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ἔχων την σφραγῖδα ταύτην Ἕγνω Κύριος τοὺς ὄντας 
’ ο Μλ. , 3 Ν 9 ο - « 9 [ή Ν αὐτοῦ, καὶ Αποστήτω ἀπὸ ἁδικίας πᾶς ὁ ὀνομάζων τὸ 

οπᾶαξίοη ο ἀοᾶ,' 1.6. “1αϊᾶ Ὁσ Είπα, 
ποῦ 6ο ΠΠΟΊ1  ροββεβεῖυε βθη.. 88 8 ϱ8ἩΏ. 

αιισξογίθ ΟΥ ογἰρἔπῖς, 6θο ΒοἩειεχ]. 5/πὸ. 

 τ7. 1, Ρ- 120, οοπιραχεᾶ ψ(Ἡ Ρ. τ1ς, 

απᾶ ψἩ ποῦθς οη τ Τ]688. Ἱ. 6. Τὲ 18 
ἩΏΠΘΟΘΕΡΒΥΣ ἴο χθοομἉί ἴπο ἀῑῄογεπῦ 

Ἀπᾶ ναι ατοἰίτατγ ἠπίετρτείαβίοηθ 

ΝΠἰοἩ ή οκρτεςβίοη Ὦδβ τροεϊτθά. 

116 οπ]σ βαζϊε[αοίοχγ ἰπΐτρτ. 16 ἐλλδί 

παορίθᾶ ὃν Ἐδί, ιτ, Τπΐπ, (αρ. Ῥο]. 
5ΥΠ.), αιᾶ πού πθβσΙγ α1] πιοᾶριτ 6011 - 

ΠΙΘΙ{ΒΊΟΣΒ, βοοογάἰ(πᾳ ο πλϊο [λα 

θεµέλ. τοῦ Θεοῦ ἵ5 ἴπο Οᾖπιτο]ν- 'ποῦ 

ΤΏ1ΘΤΕΙΥ {η στερεαὶ ψυχαί (Ο011γ8.), ἐπθ 

ἀπερίτρεπτοι ((Πουπα,) γὶοποᾶ βΒερα- 

Α/6ἱΥ, απᾶ ἴπ οοπίταβό νο πὈ- 
γεχἑεᾶ (οοταρ. Νθαπᾶςετ, Ῥίαπέίπρ, Το]. 

α. Ῥ. 492 Ῥοῦπ), Ῥαέ οο]]θοί]γοίγ, ἴ1θ 

ἐκκλησία ὑπὸ Θεοῦ τεθεµελιωµένη. 1Τῦ 

18 Ῥθχθ οβ]]θᾶ 8 θεμέλιος, ποῦ «Ῥ6ς πιθ- 

ἑοπγταΙαπη” {ΟΥ οἶκος, Οοἵα7, 81., δέ 
(α) ο πιαχ]ς ἴπο Οµτο] οἱ Οµη]βῦ απᾶ 
Ἠ1β Αροεί]εβ ας ὁ ΓοππᾶβΏίοη ρ]βοθᾶ 

η ἴμο ποτ]ᾶ οἩ πΏίοἨ πο σ]ιοῖο {- 
ἔπχθ οἱκοδομὴ τοβῖ5 (οοπιρ. ἘΡΗ. Ἡ. 29 

βᾳ.); Απᾶ (0) ἴο οοΠΥεΥ {1ο 1άθα, οἳ 148 

ΒΤΤΙΠΘΒΑΒ, βἰτοηρίἩ, απᾶ ΒΟΠΗΚ1{γ; οοπηΡρ. 

εβρεοίαγ τ Τήπη. 11. 16. ΌΟπ θεµέλ. 
ΟΟΠ1ΡΗΥΘ ποίθΒ οπ 1 Τὔπι, νὶ. 10. Χο- 
Ώσθβ οἳ 619 τασίοἳϐ αὈεγταπῦ ΙΠ{ΘΙΡΥΘ- 

ἐ8έοπς υγ] Ῥε {ουπά 1π ο Ἠ. ἐπ Ἴοο. 

ἔχων] /εεεῖπρ {ὲ Παί];᾽ ρατῖ. ψἴἩ α 

νειγ ἐπί σαιεαὶ 1οτορ, ΠΠαφίτα ίηρ 

ἴπο Ῥτοθνίοις ἀεο]αταδίοη; ΟΟΙΠΡ. Ώο- 

πα]ᾶς. ἄγ. 8 615. τὴν σφραγίδα 
ταύτην] /ΐ6 εαῖ, 1. ὁ. 'ἐίβ {πιργεθ- 
βἶοπι ὑπεστέμίίοη,᾽ ΟΟΠ1Ρ. Ἠεγ. ΧΣί. 14, 

φ/ΊΏΊθχθ Θ80Ἠ θεμέλιος Ἠ8ᾶ ἴπθ ηβτιθ οἳ 

8η βροβί]ο {πβοχὶοθᾶ ἴΏθιθεοι. Τηθτθ 
ΧΩΑΥ ΡοβΕΙΡΙΥ Ῥθ6, 88 ο Ἠ). βπρρεξίς, 

βΏ Α]]αβίοη ἴο Ώειή. τσ]. ϱ, Χἰ. 2ο. Τ1θ 
ἴθεπι σφραγίδα 5 αβθά χαίἉθς {λα 

ἐπιγραφὴν ἴο 6ΟΠΤΟΥ ἴπο ἰᾷθα οἳ 158 

ΒΟΘΠΙΗ, Ῥπάϊηᾳ, αι να]ᾶ οἩαχβοίαν, 

ΟΣ {116 ἔπτο ἱπβοπὶρίίοπβ, πο Βχβί ἔγνω 

κ.τ.λ. 8ΘεΠι οθγίαήπ]γ {ο ππο]νθ ΑΠ 
β]αδίοη {ο Ναπηῦ. χγἰ, 6, ἔγνω ὁ θεὸς 

τοὺς ὄντας αὐτοῦ [Ἠε». ξαῦ. ἨΙρΗ. νπη, 

βπᾶ 18 1π {πθ ]βηρυαρθ οἳ ϱᾳτΑΥΘ 6ΟΠΡΟ- 

Ἰαΐΐοη, Ποπ Χ. τή, 271 Ἠθ Κπονθί]ι 

(απο! πθοθββαΓΙ17ποτίἑαπιαπίεν, Βεμρ., 

οοπΏΡ. ποίεβ ο ἄαἴ. 1ν. ϱ) πἩο 8τθ 18 
ἴταρ βθτγαη{β, απᾶ γη] βεραγβ{θ ἔπθτα 
τοπ ἴἨοςθ πιο 816 ποῦ. Όπ {1θ Ρί8ο0- 

σα] αβρεοίΒ οἱ ἐπ]ς ἀθο]αχα[οπι, οΟΠΗΡ. 

ΤαγΊοςσ, }/έγε ο) 6Ἠγ. τπτ. 1, ἄῑξο, τ6, 
απιᾶ {Πο Ῥτίοί αἱ οοπβο]θ{οσγ τ6πιΒΥΙ«Α 

οἳ 6β8οκβοῦ, Οτεεᾶ, χι. 6. 3. νο 

Βεοοηᾶ ᾿Αποστ. κ.τ.λ. ΡοβδίΙγ 188 
οοπ6ἱππεᾶ αΙ]αβίοη {ο ΝάπΏῦ. χγί., 86 

ΥΓ. 26, ἀποσχίσθητε ἀπὸ τῶν σκηνών 

τῶν ἀνθρ. τῶν σκληρῶν τούτων, ἴλοιρβ]ι 
εχρτοββθά ἵπ α π]ᾶςί απᾶ ΥΙΟΤΘ β6ΠΘΥΑΙ 

ἔοτπα (οοπαρ. 1581.1ι 11. ττ), βαιᾶ 18 η 

ἄπθ ]βηρυαρο οἳ ιυαγπίπρ. 

ὁ ὀνομάζων] ΄ω]ο παπι]; ποῦ 1ου 

[ααἱ γοσα{] Βστ., «ααὶ Ιηγοσαί,' ΥΓαΠ], 

δαΐ /απἱ ποππαξ αρ. (πἱβαποβεά 

Ρ7 ἘΒεζα), οἴ1.,---Βοϊ], 35 Ἠϊα Τιογᾶ 

βπᾶ οᾶ, 'απά τοραίας οσ/α8 ϱἰ{ ἀῑδοὶ- 

ρΗπ ΟἨτίβίαπι ποπηήηβέ πό παρίβ. 

ἔταπα,) τοί.; οοπαρ. Ιβ8ἶ81 χχτἰ. 14, 

Κύριε ἐκτός σου ἀλλον οὐκ οἴδαμεν, τὸ 
ὄνομά σου ὀνομάξομεν. ἀδικίας] ΄ωπ- 
γἱφ]ιέεοιθπεςθ ;) Ίο ορΡροβίξθ οἳ δικαιο- 

σύνη, Ατὶπέοῦ. Ελεί. 1. ϱ. 7, Ιοϊποᾶ Ὦγ 

Ῥ]βΐο, ἄογρ. Ῥ. «77 ο, ΨΙ{Ἡ σύµπασα 

ψυχῆς πονηρία. Τη 156 Οµγ{βίμη πβαρθ 
Ἀπᾶ αρρ]ομὔίοπ 19 19 βἰπαῖ]αχ {η ΤΊΘΑΙΙ- 
1ης {ο, Ῥαῦ οἱ πὶᾶςι τείθγθποθ ἔλαπ 

ἀνομία, οοπιρ. 1 ΦοἨη γ. τ7; «ἀδικία 

ἆθ ᾳπβοαπαιθ πιρχοῦίέβίο ἁαίματ, 

απαίθηΙΒ τῷ δικαίῳφ τεριρηα!, ΤΙ4. 

ΗΒΏΗ, ΦΨΛΟΠ. 1. Ῥ. 48; 88 «δικαιοσύνη 

18 συναγωγὴ καὶ ἕνωσις πάντων τῶν 

καλών καὶ ἀγαθών (ΟἨ1γΒ. σαΐεπ. ἐπ 
Φοῦ. τ.), 8ο ἀδικία 8 ἴ]ιθ πηίοη Αηᾶ 8ο. 
ουηπ]α]ον οἳ α]] ἐλλαῦ {8 ἴλ1θ Γ6τεΓΒς 1 

ϱοπαρ. ΠοίθΒ οτι Τ4ὲ, Ἡ, τ4. 
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” ᾗ [ὁ 4 ” ή 
20 ὄνομα Κυρίου. ἐν µεγάλη δὲ οἰκίᾳ οὐκ ἔστιν μόνον 

͵ 4 9 9 3 , σκεύη χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ, ἀλλὰ καὶ ξύλινα καὶ ὀστράκινα, 
ιν ἃ 4 4 91 και ἃ μὲν εἷς τιμὴν ἃ δὲ εἷς ἀτιμίαν' ἐὰν οὖν τις 

3 θά ς 9 Σ. λν ΄ ” ο] κ) ΄ 
εκκα αρη έαυτον απο Τουτῶν, εσται σκευος εἰς τιμήν, 

2ο, δὲ 16 ορτίβ]π]γπιοῦ 5ος’ (Β]οοπ1ῇ.), 
Ῥα8, η Ἡ 15 ρτοροσ απ Ἠ{Ποβίοα] ἔοτσθ, 

ηο/]σθβ α ἐβοῖέ οὈ]εοίοη πἨ/ο]ι ἐ1πθ Ίτη- 

ΡΗεᾶ βἰαίοπιεηύ 1π {119 ]αεί οἶδαβο οἳ 
{9 ρτθοθά(πρ τετβο, τἰπ. «έῑιαί ἐπθτθ 

816 ἄδικοι ἵω ἴπο Οππατοι οἳ Οτὶρῦ,” 

πηϊρΏ{ 0ο ἐλοιρ]Ώῦ {ο βαρροβί: ἐπὶς 16 

ἁὐπίες Ὦν επονίηα 16 {ο Ὦο τεβ]]γ ἴπ 
Βοοοχᾶβηοθ ν(Ὦ ἴ]θ οοηθε]Ε απᾶ ση] 

οἳ ἀοᾶ; 'ἴπθ ΟἨπτοῖι ἐς Ιηᾶρρᾶ {πίτίη- 
βἶοβ]17 11οΙγ, δέ {πι Ίβ1ρο Ἡοτιςο,’ ὧσ.; 

οοπ1ρ. ηοίθΒ οπι ἄαἴ. 1. τα. Τ1θ οοη- 
πρχίοη απᾶ ουττεπ{ οἳ {πε Αροβ/]θς 

ΌουρΏί πΙ]] Ὦο Ῥθβί τεοορτηἱςεᾶ, 15 {έ 
Ῥο οΏβεστοᾶ ἐιαέ {π Υεγ. το ἐχο ΟΠατοἳ 
ἀβτερβχᾶρᾶ ΠΠΟΣΘ 88 4η ἐπυίαίδ]ε, ἵπ ἴ]ιο 

ῬθβεΏηί ΤΘΥΒΘ ΠΠΟΤΘ 88 Αα υἱδίδ]ε οοπιπα!]- 

η{ζγ: οἩ {19 ἴγιθ ἱπηροτί βΠᾶ Ρχορος 

ΑΡρ]οβ{Ίοπ οἳ έπθβο ἴθιπιβ, 5εο 0αοζ- 

ΒΟΠ, 6γεεᾶ, κατ. 7. 6, απιᾶ Ε1ε]ᾶ, Ο/ {πε 

ΟΠνγο]ν 1. 1ο, Ῥ. 14. 

ἐν µεγάλῃ οἰκίᾳ] “ὖπ α ἴαγθε Ίοιιβε;) 
οΆΏβθχγθ {πο ορἰ(Ὦοῦ, απᾶ 115 Ῥοβί{οπ, 

Ὑήπαυ, ἄγ. ὃ 5ο. 2, Ῥ. 464. Τ19 οἰκία 

Ἰβ ποῦ 01ο ποτ]ᾶ (0Ἠ1γΑ,, ΤΠθορΗ.), 
Ῥα8, ἴπ οοπΗπαθ οι οἳ ἴλθ Ῥτονίοιβ 

Ίπηβρο, ιο νὶβρὶο ΟΠαχοῦ οἳ ΟἨτίεί 
(65.05, Αρ. 55): ο Αροβίο οἵιβΏρθ6Β 
Ἡοπεγθς {6 {6ΥΠ1 θεμέλιος Πίο] 

πηβτ]οᾶ 1ο Ιηπγατᾶ απά θβΒεηΙβ] οἵιΒ- 
χβοίοτ οἳ {11ο ΟἨάτο]ι, {Π{ο οἰκία, π πολι 

εθττεβ Ῥείίθυ {ο Ῥοσίταυ 1έ ἵπ 1{ γαΙο]θ 

Ἀπᾶ οππατᾶ ββροοῦ, Τ1ο ΟΒΊΥΟἨ πα 
µεγάλη, 16 πββ Ικο Α πεί οἳ ψὶᾶρ 
Ηπεερ (σαγήνη, ΜΑΠΙΗ. κΏὶ, 1) ια 

ἀπο]αᾶρᾶ ἵπ 16 βοτηε(]ήτπρ οἵ θγ6υγ Κἰπᾶ; 
5ες εβρεοία!1γ, Ἠ]ο]ᾶ, Ο/ έπε Ολγοῇ, 

1, 7 84., Ῥ. 11 Β4., Έθβσβοα, Ογεεᾶ, 
Ασό, κ. Το]. 1. Ῥ. 4οῦ (θἆ, Βπσίου), 
βπᾶ Ἡοοζκοχ, Εσοαῖ, Ροῦ. τα. 1. 8. 

σκεύη χρυσᾶ κ.τ.λ.] ’ υορθεῖᾳ οἱ ροἷά 
απᾶ εἰἴῑνεν. ΒΥ ἐΠῖβ απᾶ ένο ἑο]]ονν αρ 

τηθαρμοσίοβ] ΘΧΡΙΘΒΡΊΟΗΒ {1ο σοπΆ/πθ 
Άπᾶ αρυατίοἈβ πιθτοῦοΓβ οἳ {19 ΟἩατοςα 

81ο τεργεβεπ{θᾶ ας {οσπηῖπῃ ὕπο ἀἄῑδεέποε 

ΟΊβ586Β, 68ο οἳ π]ήοἩ, 88 {19 ἴθτταβ 

χρυσᾶ, ἀργυρᾶ, θπᾶ αβαίη ξύλ. θπᾶ 

ὀστράκ., Β661ὰ {0 Ιπηρίγ, ΠΑΣ {πτο]νθ 
ἀϊδετεωῦ ἀερτθθς απᾶ ριαᾶρΙοτβ; {ο 

{οσπιθχ {Πρ σκεύη εἰς τιµή», ΨΒο 41Θ 

οβ]]εᾶ Ὦγ α “νοοββῖο 1ΠίΘΥΠΕ,᾽ απᾶ ατθ 

ππ](θᾶ 1η Ἠθατί {ο ἐλιο ΟἨατοῖ ἴ]ο 

18ΐ16Υ ἴΏο σκεύη εἰς ἀτιμίαν, 1Ο 80 

οδ]]εά Ὦγ 8 'τοοββίοτηθτε θχί6ΤΏΑ,᾽ πᾶ 
γ/πο Ῥθσίαίπ ποῦ 6ο {ης 'οΟΠΙΡΒΡΕΒ ἄο- 

πιΏβ’ (Απραεί. ἄε Βαρί. ντ. 90 Π1].--- 

8 οΠαρίος ἐπαί πι] τεραύ εοπευ]πρ), 
Ῥαῇ Ῥε]οπρ {ο 16 πιογε]γ οανβτᾶ]σ απιᾶ 
1η ΏΒΙΙΘ/ 6ΟΠΑΡ. {βοςβοπ, Ογερᾶ, α1τ. . 
1 βᾳ., Νθβπᾶος, Ρ]απίΐπρ, Το]. 1. Ρ.4902 
(Βο]α), απᾶ οἩ {19 ψ]ιο]ο εα)/οοί, 668Ρ. 
{πο ϱτοδῦ ποτῖς οἳ Ἐ1θ]ᾶ, εωρτ. οἵέ., 
ῬατΜΙου]ατ]γ ἘῬοο]ς 1. 6---ε1. ΊΤπαβ 

1πεη {ϊθ τιμὴ επᾶ ἀτιμία Ἠβ8το πο 18- 

186Τ6ΠΟΘ {ο ἴἃο Ὥοποις ος ἀἱδποποας 

{Ππαῦ τοᾶοαπᾶ 1ο 11θ οἶκία ος ἴο {θ 
οἰκοδεσπότης (6ΟΏηΡ. Μασὶς, ΜαΗ.), 

Ῥαΐ, 88 ἵπ Ἠοπα. Ἱχ. 21 (566 Ἰήογετ ἐπ 

1οσ,}ν βπαρ]ν αρροτἰαῖη {ο, απᾶ απα]]- 
{πνε]σ οἈαχκοἴθσίζθ, ἴ1θ γοξββο]β ἐΊιεπι- 
βε]νοΒ. Μδ]]ος (Ρ. τού) {αβίῖσ Επᾶρ ἵη 
{19 ἵπιβρο Ῥοΐπρ {Πτα 168ΐ Γος {πίθγρθ- 
{βΦἱοη νο Τ1πιο]ιγς αρἰχέεαα] ἀΐδοετη- 
πιθηΐ (599 ΤοΥ. τά 84.) 8 πιαχ]ς οἳ ροπι- 
1Π6ΏΘΕΕ; Αα Γοχροτ που]ᾶ Ὠαγο ατα! 

168 {6 αποχρβπιἀεᾶ Επά υποσρ]αἰπεᾶ. 
αι. ἐὰν οὖν τις κ.τ.λ.] Απ 6ποοἩ- 

ταρίπρ 8ηᾶ οοπβο]αίοτγ οχλοχύαίοη, 

Εεπθχα] 1η {οιτα, γοῦ ποὺ π{έλοτί Βρθ- 

οἷα] χοίθχθποθ ἔο ΤπιοίαΣ; ἐάν τις-- 
εβἱ θτρο απαῖΒ, τουϱί ριαᾶ, Τΐγηο- 

1θις,’ Βοπρ, ἐκκαθάρῃ ἑαυτ.] 
"ε]αῖῖ Ἰαυο ριγρεᾶ Ἰπιθε[/, “εκρατ- 

βαχ1ῇ Ας, Βεπα; ποῖ παντελώς καθάρῃ, 



ΤΙ. οο, 91, 29, 197 

φ , 3 - - ηγιασµενον, εὔχρηστον τῷ δεσπότη, εἰς πᾶν ἔργον 
3 λ ϱ , 

αγαθὸν ἠτοιμασμένον. Ταὰς δὲ νεωτερικὰς ἐπιθυ- 92 
, - " 

µίας φεῦγε, δίωκε δὲ δικαιοσύνην, πίστιν, ἀγάπην, εἰρήνην 

ΟἨ1γ., Ὀαΐ (ἵΏ 8οπδι Ρτάρπαπεῖ) “ρατ- 
βαπᾶο 6989 οχ]εχῖζ,' Β6ηᾳ.,---ἴ]ιθ ἐκ τθ- 

Εαυτῖηᾳ {ο ἴποβθ γηοβθ οοπητηππΊοἩ γ/β 

{ο Ῥθ 16, οοπαρ. Του, 10, ἁποστήτω. 
ΤΗΕ τετΏ ἐκκαθ. οοοσΤβ βραίπ ἵη τ ΟΟΥ. 

ν. 7, πλθτο {ο {οτορ οἳ 1ἴἨθ ῬΡτθρ., η 

α]]πθίοπ {ο {11 «ραχρίπᾳ-οιιέ ᾽ ἔτοτη {1θ 

ἨοιβθβοΕ{1ιο παλαιὰ ζύμη (566 Βομοοίίᾳ. 

Ἠογ. Πεὀγ. οἱ. 1, 508), 18 {αγ αρρα- 

τοηζ. Τηροᾶ. (οοπαρ. ΟἨ17Α,) οα]1ς αἴ- 

ἐθπίοπ Μο τῆς γνώμης ἐξηρτημένην τὴν 

τοῦ κρείττονος αἱρεσι», Ἠθτο ΓΠα]1γ οοη- 

τογεᾶ Ὦγ ἰλο αοἲ, Υαιῦ πξ] {19 τε- 
Βθχίτθ Ρτοπουπ (Βεπῃ.), αηᾶ ἀρηῖθα τι 

8 ΠΙΒΊΏΩΘΣ τθιΥ πποοπτ]ποίπρ ὮΥ Βε7ι. 

Όµ {9 ᾳτεαί ργασθίοα] Ῥεϊποϊριε Ίπ- 

γο]γοαά 1η {1Η Υοίβθ,---'πο οΟΠΙΥΗΠΙΟΠ 

ντα Ἱππραρποτβ οἱ {απᾶαπηθη{α]8,᾽ 6θΘ 

ἴπθ βοαπᾶ τοωβτκ6 οἳ ἸΜαετ]ωπᾶ, 

Ῥοεύγ.ο/ Τγίη. οἩ. τν. Ύ ο]. τῃΣ, Ρ. 6664. 
ἀπὸ τούτων ΒΘΕ6ΙΩΒ ο]θατ]γ {ο χεῖοχ {ο 

ἆ εἷς ἀτιμίαν, ἶ.6. ἴχιθ ῬΕσΒΟΠΒ Ιπο]αᾶεά 

τω ναί Αἰπη]]ε,- -ποῦ {ο {ἐθ βεβήλους 

κενοφωνίας πιεη{οπεᾶ 1πγεχ. 16 (Βὔ6.), 

Ώος {ο ἀδικίας, Υ6γ. 1ο (Ο0οταγ), υλ]οἷι 

Ἰ86ΐ{6Γ βθεΠι5 Αα τοιΥ Γατ-{οἰοἈοθᾶ τοίοτ- 

6Π66, 1ΙΠ πβίπρ {πο ἴθιπαε ἆ εἶς ἆτιμ., 

{πρ ἐποπρλΏίβ οἳ {πο Αροβί]θ πετο {π 

811 ρτοδαΡ{μ!γ ἀπο]τπρ οἩ 116 ψευδο- 

διδάσκαλοι ὕο ΨΊοπα ο Ἠπᾶ Ῥθεη τθ- 
ορηί1γ α]]αᾶίπρ. εἰς τιμὴν 
18 ποῦ {ο Ὀ9 οοΏπθο(θᾶ πιἩ ἡγιασμένον, 

Βστ,, Τυῖς., ΟἨ1γ8., Γιασ]ηπ., 8ο (πο 

Ώοπθτεσ θἀορίς 1Π Ἠ1β {θχί Α. οΟΠΊΥΑΣΥ 

Ῥαποθυαζίοπ), 914, 85 11ο ργετΙοιβοοἩ- 
ΏΘΣΙΟΏ 1π τογ. 29ο οὐπίοιθ]σ βαρβθβίβ, 

πιπηθά]α{θΙΥ πηθ] σκεθος, {119 {1τορ 

ἀθβηῖπῃ οἸβ1βθ5 1ηοχε {1117 οχρ]αἰπῖηρ 

ἴπο πωθαπῖηρ οἱ ἐπ ἵετηι, 

εὔχρηστον] “εογυἰσεαδῖε,᾽ ο. ἵν. ττ, 
Ῥηή]επι, τ{ ; ἄρα ἐκεῖνα ἄχρηστα, εἰ καί 

τινα χρείαν ἐπιτελεῖ; 0Π17β. ὗΤ89 εὐ- 
χρηστία, 45 {1ο {ο]]οψήηᾳ οἶβπβο Ώου», 

18 «Ρας ορετα Ῥοη8, απίραβ οὗ απ αἱ 

αἱήοσυτη βα]αΠ 8ο ποοθββἰξαξί αᾱ εί 
βἱοσίἝτη ϱαρβοτνἰαηξ, Ἐδας. 

εἰς πᾶν ἔργον κ.τ.λ.] “ργερατεᾶ ου 

ευεγγ 4οοἆ υοτ1;) εἷς, 88 αβιβ], Τεῖεί- 

χίηρ {ο ᾖθ α]Ητηβίθ επᾶ απᾶ οΏ]εοίβ 

οοπ{επαρὶα(θᾶ Ἱπ {πο Ῥχορβτα Ιου; 
οοπχρ. Ἠδτ. {κ. 7, απᾶ Ίλήπος, ἄγ. 8 49. 

8,Ῥ.354. Τπουβ]ιορροσπ16ς πηρ]ις 

ηοῦ ΑΊΠαΥΕ Ργοβθηί {μθπιβε]τος {ον ΑΏ 

οκεχοῖβο οἳ {1ιθ ἑτοιμασία, }θῦ 1 188 
{ποιθ βσαϊπβί 119 {πωθ .οξ ποθᾶ; κάν 

μὴ πράττῃ, ἀλλ᾽ ὅμως ἐπιτήδειόν ἐστι, 

δεκτικὀν, ΟΗἨ1Υ8. 

πα. Τὰς δὲ νεωτερικὰς ἐπιθ.] ' Βιὲ 
{16 ζμκῖς ο) γ)ομέ]ι, «ᾖατοηί]ς ἀθειᾶς- 
τία,᾽ Τα]ρ., ΟἸ8τοτα.; οεγἰκἰπ]τ ποί “οι- 

Ρἱά1{81θς ΠΟΤΑΣΗΠΑ ΤΘΓΗΤΗ,᾽ ΒΑΙΠΙΒΒ., 

ΏΟΣ ΄80Υ8Β, ΥθἸιθταθα{θΒ, οαΡρ]ᾶ.,᾽ Τ196β- 

Ὢσθς, Οὔ9. Ῥ. 417} 888 Θ8Ρ. Ῥ6ΑΙΒΟΠ, 

γίπά. Ίσπ, (μᾶ 1Ι9οῦ.), Το]. τ. Ρ. 7 Εα. 

(.-0Ο. Πή0σ,). Τἁο Ρτονίοις ΙπάΙτεοί 

οχλοχίαδ]οπ 18 πού οοπΗηεᾶ {πι α ᾱἷ- 
τροῦ ἔογπα ῬοίἩ πορβ/Ίνοιγ οπᾶ Ῥοςί- 

ὤγε]γ: ἴπο δὲ (σος παπξί ποῖ Ὦο 
οπιϊδεεᾶ, 85 ΟοπγΏ.) 1ηβτκ8 ἴηθ οοἩ- 

ἰταθῦ Ώθίπθθη νεωτ. ἐπιθ. απιᾶ ἑτοιμα- 

σία εἰς πᾶν κ.τ.λ. Τ19 ἐπιθυμίαι ἆο 

ηοῦ ηρτθἰγ τθἴθχ ἳο πορνεία, Ῥαϊ, 88 

:Ώθ τεθῖς οοπωπιεπ/β{οτβ τθτηασ]ς, 1Π- 

οἱιᾶρ πᾶσαν ἐπιθυμίαν ἄτοπον (0Ἠ17β.), 
τρυφήν, γέλωτος ἀμετρίαν, δόξαν κενήν, 

καὶ τὰ τούτοις προσόµοια (Τηεοᾶ.), ἵα 
αποτᾶ, α1111ιο]ας{β απᾶ ρβξείοις τηιἰοι 

ρατΏο]αχ]γ οΠαχαοίεσίᾳο γοπίπ, δα 

ψ]ηο]ι οἳ οοπτςθ παἰρἩ{ Ῥο {ο]έ Ὦγ οπο 
ψἩο π88 ποῦ α γουί] Ἰη ἴμπο βἰτ]οίεῖ 

5θη8θ οἱ {ηρ ἴθττι. ΟΠ {Πθ ϱΟΠΙΡΒΣΒ- 

ὤπτο σουζἩ οἳ Τποί]γ, οοπ1Ρρ. ποίθς 

οπ 1 Τΐπι, 1γ. 12. δίωκε] “Γοἶῖοιυ 
α[ίεν ο, πε] {πο β8ππθ βυὈβίῦ,, 

ι ΤΙΠα, γἱ. 11; ΟΟΥΑΡ. 88ο Ἐοπη, ἶΣ. 
8ο, 31, ΧΙ. 13, χΧἰν. 19, 1 0ος. αὶτ. 1, 
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μετὰ τῶν ἐπικαλουμένων τὸν Κύριον ἐς καθαρᾶς καρδίας. 
- ..48 

ϱ3 Τὰς δὲ μωρὰς καὶ ἀπαιδεύτους ζητήσεις παραιτοῦ, εἰδὼς 
- - - / 

24 ὅτι γεννῶσιν µάχας' δοῦλον δὲ Κυρίου οὐ δεῖ µάχεσθαι, 

ἀλλὰ ἥπιον εἶναι πρὸς πάντας, διδακτικόν, ἀνεξίκακον, 

τ ΤΗΘΒΑ, σ, τῷ [Ηεξ. χἩ, 14], ππετο 
διώκειν [Ἠερ. Ἠπῃ Έτου. κχὶ. 41, 
Ῥρα]τα αχχίν. 15] 6 πεοᾶ Ὁγ Βΐ Ῥατ] 
1Ώ 61ο β81θ ολατασζοτίβίίο πα γη] 
αὈβίτασῦ ευ θα έίτες; {ο οοττε]α τα 

1ΘΕΤΗ 18 καταλαμβάνει», Ῥοπι. 1. 99, 

ΡΕ. 1, 11. ΌἨΠ δικαιοσ. 8πᾶ πίστις, 

566 Ποίθβ ο τ Τίπι. τι. 11: ὅταν λέγῃ 

δικαιοσύνην, νοεῖ ὅλας τὰς ἀρετάς, ΟΟΙ8Υ. 

εἰρήνην πιπσί Ὀο ἠοἰπθᾶ {1 μετὰ τῶν 
ἐπικαλ., ποῦ π(] δίωκε, Ἠεγᾶεητ. : 
οοπ1ρ. Ἠεῦ. χ. 14, εἰρήνην διώκετε 
μετὰ πάντων. 5 ἀεποίθ ποῦ πιθτεΙγ 

“ρεαοθ᾽ ἴπ ἐ1θ οχάἴπασγ 86ης, ὐ.ο. θὉ- 
66ποθ οἳ οοηίθη οχι, Ὀπ{ «οοπισοτάίατα 

1]απι αρἰχ{έσαα] οτι ’ (0ᾳ1γ.) πἩἱολ απ{(θΒ 

{οροί]οι α11 π]ιο οα]] 1ΡοΠ (τ 091, Ἱ. 2) 
Απᾶ π]ιο ]ογο {λεῖχ Τιοχᾶ ; οοπαρ. Ώοῃ. 
ᾱ. 13, ΕΡΗ. 1γ. 3. ἐκ καθαρᾶς 
καρδ. (56 ποίθβ οπ κ Τόπο. Ἱ. 5) Ὀθ- 
19ΏΡ8 0ο ἐπικαλ. τὸν Κύρ., απᾶ ἰαοῖν]γ 
οοπίτγαβίβ ἴπθ ἴχαθ Ῥεμεγετ 1 ἴ]πο 
14169 {6ΔΟΊΙΘΥΒ ΠΊΟβΘ καρδία 11ο {λεῖχ 
νοῦς ΕΠᾶ συνείδησις (ΤΙ. 1, 15) π8β ποῦ 
καθαρά, Ὀπῦ µεμιασμένη. 

43. Τὰς δὲ μωρὰς κ.τ.λ.] “Τε 
}οο]έθ]ν απᾶ ἑᾳποταπὲ φιιοκῦίοης ὪΙοἩ 

{19 ἔβἱ6ο ἔθαοἸιοτα θβρΏθοία]]γ ]οτοᾶ {ο 

επἰθτία]π απᾶ Ῥτοροππᾶ ;) οοπιρ. ΤΙ6. 

Η1, ϱ. ἀπαιδεύτους (4 ἅπ. λεγόμ. 
ἱη Ν. Τ.) 1 ποῦ οκαοῖἰγ /Βἶπο ἀἄῑβοὶ- 

ῬρΙπβ, Τα]ρ. (οοπαρ. 5τ.), Ὀτῦ, ἵπ 8ο- 
οοιᾶαηοθ πὶ(Ἡ 1ἱ8 ιδ] ]οχίσα] 1θαἩ- 

Ἰπρ (Β]ᾶ, ἀνόητος, ἨΘβΥΟἨ. ἆμαθήρ), 
εἰπάοσῦαβ,) απᾶ {λοπορ, 86 Ἠθυο, ' ΊΠπερ- 

τρ, πβα]βαβ,’ ἀοίἩ. « ἀγε]όπα ̓  [οος- 
ηβίο γα / ἀπ] ]; οοπιρ. του. ΥΠ. 
Β, Χγ. 14, Απᾶ 6ΒΡ. Ἠοσ]αβ, Χ. 3, πηους 
βασιλεὺς ἀπαίδευτος βθιᾶς Ίπ αν Ἰπᾶ 
οἳ οοπ/χββἰ Το Κριτὴς σοφός, Του. 1; 
οοπΏῥρ. Ί1Π6ς, ΕΥ. 8 16. 3, Ρ. 88. 
{ητήσεις] ' φιεδέίοπε (ο) σοπίγουέεγεγ)};’ 

βθθ ΠοίΘβ οπ 1 Τόπι, 1.4. Όη παραιτοῦ 
869 ποῖθς {0. ἵν,. 7. εἰδώς ὅτι κ.τ.λ.] 
εμποιοῖπρ (α9 έλοι ἆοε) ἐ]ιαί ἔλει επ- 
οεπάεγ οοπἰεπέίοπα ;᾽ οοπαρ. τ Τΐπα. τί. 

4, λογομαχίας ἐξ ὧν Ὑίνεται...ἔρεις, 

Τ46. 11, ϱ, µάχας νοµικάς. Της πρβ οἳ 

µόχη {η 5ο] αΡΡΙοβ{ΙοΏΒ 18 ΙΠΟΣΘ εκ- 

τοηᾶρθᾶ Παπ ἐπαί οἳ πόλεμος; ! ἀῑοῖ- 
{πχ 8ἨῇεΠπι µάχεσθαι ἄο απβοιπαιε 

οοπηἱθπ{]οπθ θίάτα απἰπιοσΏσΏ δ]αχηβί 

ΏΟΏ ϱᾶ ΥοΙΏθτα θὗ οβᾶθβ [πόλεμον] 

Ῥοχνεηοτῖζ,) Τ1Μύπι, ΥπΟΠ. 1. Ρ. 66: 

οοπαρ. ἨηθίαίἩ. οη Ἠοπι. ΤΠ. 1. 177, 

μάχεται μέν τις καὶ λόγοις, ὧς καὶ ἡ 

λογομαχία δηλοῖ: Εθθ 8ἶδο ΤτεποὮ, 

8Υποπ. Ῥαχὸ π. ᾷ 36. Τ16 ἴθτπαβ 8τθ 
{οιπθᾶ πι ᾖαπαθς 1ν. 1, Ὀτέ έμοτε ἐ]ιε 

οοχβ{οῦς 39 πο, 85 Ἰθτθ, προη ϐ0β- 

ἴχαοῦ ᾳαθβίοπβ Ώούποεν τἶτα] ἴθαοἈοτβ 

ος τίτα] εθοίΒ, Ὀτέ ατο αΌουί ἐῑιο τρ] ῦς 

οἳ Ρτορεσίγ, 6ΟΠΙΓΔΥΘ Τ6Υ. α, 3. 15 

ποθθᾶ ΒοβχοΘΙΥ ο βρὶᾶ ἴωαί µάχη Ἠ88 
ηο οοπηεχῖοπ ψ{Ἡ ΑΚ- ου αἰχμή (Ῥαρο, 
Ἠ/γίετὸ. Β.τ.); ἴἃο παοβί ρ]απείθ]ε ἄθ- 

ΙΥΒΊΙΟΏ ΒΘΘΙΩΡ ΒΑΏΡΟΥ. παλ], “ΥΛΒΟΙ 

(ΧΞΑΝ), 5εθ Βεπίεγ, Ἠιγσεῖῖεα. Ὑο]. 
Ἡ. Ῥ. 42; /Βἱ τθοῖθ βαβρἰοβτΏχ, Ὦτο- 
Ρχΐθ, 80 ἱπὰ{1ο 1]1 τοτΏο Επί ποῦῖο οο- 
ἱδπθῖοπ]θ 66α Ιπρθίας απο απῖς ϱε {η 

ΑΠατη Ἰη{οτί, Τσηαη, ΦΥποΠ. ]. ο. 

34. δοῦλον Κυρ.] ΄α δεγυαπὲ (8ο 

Οορύ.) ο) ἐλε Τογᾶν---ποῦ πιθτε]Σ 1η 8 

Εαπθχα] ταἴΙθΓΘΠΟΘ (οοπαρ. ΕΡΗ. τι. 6, 

ι Ροεῦ. Ἡ. 16), Ὀτῖ, ἂ5 ἴλθ οοπίοσὲ 

Βθθσα8 {ο χθ(1τθ, πΙζὰ α πΙΟΥΘ βρθοῖθ] 

βί6χθπΟθ {ο ΤἱπιοῦἉγ8 οἴῆορ 88 8 
ῬίβΊορ απᾶ υβηρε]ἰεῦ, τὸν ἐπίσκοπον 
λέγει, ΌοτΒΣ; οοπαρ. Τ{6, ᾖ, α, 2411868 
1 ας 8]. ἠπιον] ΄ φεπὲῖο,᾽ 
ἁππ]ᾶ ̓  («παϊέοπι,) Ο]χοπι., ηοῦ ΥΘΣΥ 
Μαρρ]]γ ολαπροθᾶ Ιπίο 'πιαηβηθύυπη,, 
Τα1ρ.), ὈοῦἩ 1π ψοχᾶς Απηᾶ ἀΘΠΙΘΑΠΟΙΣ; 
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ώ “”. . . Ἀ 4 

ἐν πραῦτητι παιδεύοντα τοὺς ἀντιδίατιθεμένους, μή ποτε 25 
ὸ [ά 3 - ϱ Θ . ΄ 3 » , 3 η ΄ 9 ό 

φη αὐτοῖς ὁ Θεὸς µετάνοιαν εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας, καὶ 9 

οπΙΨ {οαπάᾶ Άθιο οπᾶ ({/ πε βἀορί ἐπθ 
τθθᾶ(πᾳ οἳ Ώσου, Τίδοᾗ.) {η 1 ΤΗΘΕΑ. 1. 7, 
δυνάµενοι ἐν βάρει εἶναι...ἐγενήθημεν 

ἤπιοι. "Ἠπιος (ἀθτϊγεᾶ ρτοῦαἙ]γ ἔχοπι 
᾿ΕΠΩ, ΟΟΙΏΡ. ἤπια φάρμακα, Ἠοπι, 1. 

17. 218, 8]., ΙΕ ΡΥΙΠΙΔΣΥ ταξ, ροτ]ιαρθ 

ο ΠεαΗτρ Ὦ7 Ιπολπία οι) βΏρεβτς ἴο 

ἀθποίθ απ ομἑυαγᾶ παϊ]άπεβς απᾶ ρεπ- 

6Ίθποςβ, οερεοία!]γ {π Ῥομτίηρ πει 

οἴλεσθ: «πρᾷος (86η ποῦ ἵη 198 αρεοὶ- 

Ποβοχϊρίατα]ΙΒ6ΏΒΘ,ΟΟΠΙΡ. ποῖθΒ οπΕΡὴ.. 

ἵν. ο) ἵρδατα απ]τηί ]θηϊέθέεπι Ἰπᾶϊοαέ, 
ἴπιος απῖ Ώαπο ]οη{ἐμέεπα ἴη β1ῑς ἔθγατ- 

ᾱἷἱς πιοηρίταί, Τζέι. ΦΥ ΠΟΠ. 1. Ρ. 149. 

Τ16 ειΏαῦ, ἠπιότης 18 Ῥὶαοθᾶ Ῥθύπεοα 

ἡμερότης 8Πᾶ φιλανθρωπία Ίπ Ρο, 

γο]. τπτ, Ρ. 267. διδακτικόν] “αρί 
10 ἔεασ]ι ;” τοπᾶγ {ο ἴεβο] ταί]εΥ ἔλλαα 

οοπίεπᾶ; 5Θθ ηοξθςβ ον 1 Τόπο. 11. 1. 

ΤἩΘΥθ 866Π18 πο ΤΘΔΒΟὮ (πΗ1 Το Ὁ,) 
Το Ρ119 διδακτ. Ίθτο α ἀϊβοτοηπί ε]λάθ 

οἳ παθαπίηρ; {πο βειγαπί οἱ {119 Τιοτᾶ 

ψ/88 ποῖ {ο Ὦε πιετε]γ “]εμχτείο],) Ὀαῦ 

ε]εἨτ]ια{ήρ᾽ (Ταἱ1ιατ), τεαάγ απᾶ ψ]]- 

ἵπρ ἁμάχως προσφέρειν τὰ θεῖα παιδεύ- 

µατα, 1Ἠθοᾶ. ἀνεξίκακον] 'ραίἰεπὲ 

οἱ ωτοπβ, '}ογδεατίιᾳ :’ ἀνεξικακία, ἡ 

ἀνοχὴ τοῦ κακοῦ, ΗεΒΥΟΠ.;: οοπΡ. Ί16- 

ἄοπα Π. 1ο, Ψηετε 1δ 18 π θοηηπεχίοηυ 
ψηζ]ι ἐπιείκεια, »πιᾶ 56ο Ώοσν!]1. σλΛανγίὲ. 

τΠΠ. 4, Ῥ. 616. 

25. πραῦτητι] 'πιοεπεθθ:᾿ 89 πΟἴΘΒ 
οη αἰ. ν. 3, 8πιᾶ οη ΕΡὴ. ἵν. 2. Ἐν 
πραῦτ. 15 ουτίοιβ]σ ποί {ο Ὀ6 οοππεοῦ- 
οἆ πΙζ1ι ἀνεξίκ., ϐ8 ΤΥηᾶ., ΟΥ8Η., ἄθῃ., 

Ὀαὲ ψ]]ι {πο ραχῦ., ἀθθαῖηρ ἐ11ε ππαη- 
Ἡθς ἵπ πηῖοα {1 παιδεύειν 18 ἴο ὃθ 
οοπάιοζεᾶ. τοὺς ἀντιδιατιθεμένους] 
εΛοβευ]ιο αγε οοπεπά πρ αθαίπεί έπη ;) 

εΠποβο ἐ]αί ατα οἱ ἀβοτεηί ορίπΙοηΏθ 

τοπι 38, ΗαΠΩΤΗ., ᾳπἱ Φἴτεγβατη β6Π- 
ἑθπίίατα {οτοπί, ΤΙπηβπη,---πἩο ἄἱβ- 

ΠΗηραϊρ]ιθβ Ώδύπθεη ἀντιδ., ἴπο ρο]αρς 

βίχΟΏΡεΙ ἀντιλέγοντες, ΤΙ. 1. 9, Απᾶ 

ἔπθ πΊοτε ἀθοῖᾶθα ἀντίδικοι: 968 91Ο. 

πι, ϱ.0. Τ19 β]αβῖοη 18 {ιβ πο βο 
πωποΏ {ο Ροβ/1γε]Υ απά γΙ]{α]11γ Πετεί]- 
ος] {θας1ςτβ, 88 {ο ᾖθ νοσοῦντας περὶ 
ζητήσεις (1 τα. γἰ. 4), ἴποῬο οἱ πεα]ς 
Γα1ἱἩ απᾶ πιοτρίᾶ Ίοτο οἵ ἀντιθέσεις 

(προά.) αηᾶ οοπἱτοτετβία] ᾳθβίῖοΏς, 
πο ἀεβπίίο Ἠθχείίο πας {ο Ὦο ο- 
πιοπθ]ιθᾶ, θπᾶ ἵπ 93868 οἳ πὐαθθογῃ- 

ΏΘ88 85 Το Ὀθ 1ο {ο Πήτηβο]έ (Τ15, 11, 

19); Βποὶ ορροπεπ{β 88 ο ργεβοηί 

ψετε {ο Ὦο ἀθα]έ νζ] ρεη{1]γ, απᾶ {ο Ῥε 

ποπ Ῥαο]ς {ο {πο ὑχαί]: οοπαρ. ΝΘεΕΠ- 

ἄειτ, Ρἰαπήίπῃ, ο]. 1. Ῥ. 343, ποῦς 

(Βομτ). μή ποτε κ.τ.λ.] { ρεν- 
ελαποε αἱ απῇ! ἐΐπιε 6οᾶ πιρ]ὲ ϱγαπὲ ἰο 
επι, ὅτο.: "1η ἴΠθ Ίορες ἐπαί,) Φο., 

5εο ἄτθεπ, ἄγαπιπι. ϱ. 83. Μὴ 18 Ίετο 

υβθᾶ, βοπιοπ]ια{ ἱστορα]ασ]γ, ἵπ 115 ἅπ- 

ὮΑ{νθ Ε6ΠΒΘ; ποτέ, ψλλι πΏ{σἩι 15 19 

απ]θεᾶ, 1 ποῦ οὔΙοβ6, δαΐ «αἄ{οτῦ βΙΙΑΊὰ 

ἀπᾶεβηϊά ἰεπιροσί6 βἱρηίβοβίίοπεπι) 

(ΚΙοΐα, Ῥεναν. Το]. 1. Ῥ. 674), απᾶ 

νψηΏ]]θ χακτ] πρ οἱεἙτ]γ ο οοπιρ]είθ 

οοπάπροπογ οἳ {16 οἨθηρο, αΕ1] ]εβτος 

ἴπε {απῦ Ἡορο ἐῑαί αὖ 6οτης ἔἶππθ ος 

οἴἩθς ΒΠΟΗΠ ϐ οἼθαρθ τηαΥ Ὦγ ἀοᾶ8 
6ταοθ Ῥο πτουρΏί ση; ὥστε ἐκείνων. 
µόνον ἀφίστασθαι χρή, περὶ ὧν δυνάµεθα 
σαφῶς ἀποφήνασθαι, καὶ ὑπὲρ ὧν πεπεί- 

. “, πμ. πμ] 
σµεθα, ὅτι οὐδ' ἂν ὁτιοῦν γένηται µετα- 

στήσονται, ΟΠ1ΨΒ. Τ19 ορίιΏγε δφη 

(56 πούῦθα ον Εφη. Ἱ. 17), νι ΑΟΡΙ 
ΑΝ, αἱ., ἵβ πού Ίετο ἐχομέοᾶ ΕἰπαρΙΥ 
854 βαὈ]ἀποβίῖνο (1δεῖπρ.), Ὀιαὲ 868118 

πβθᾷ {ο ΟΟΏΥΘ7 ΑΠ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟἨ οἳ Ἠορθ 
Άπᾶ θιὈ/εοίένε ροββΙοΙΗγ; οοπαρ. Ἱ[- 

Ὦ6Υ, ἀγ.8 41. 2.0,Ρ.26ο. Όπ {1θ οοἩ- 
Αἰταοίίοπ οἱ ἴ1ι9 ἀπρ](α{1το µή, 566 ἐηθ 

βοοᾶ θχθ]ο]ο ἵπ Ῥοεί α. Ῥα]πι, Γ ες. 

Β.Υ. 6, Το]. 1. Ρ. 226, 8πᾶ ΟΠ µήποτε, 

οοπιρ. Ἴ1ρας, 1Ι4ΐἱού. Ῥ. 457, Ὀαΐ οὗ- 

Β6υτο ἐ]αῦ ἐ]ιθ οοπιπηθηῦ {Α ηοί Ὦγ Ηεγ- 
ππαπη, 88 οἷεεᾶ Ὦγ Α1Ε, ἐπ ἷοο. 
µετάνοιαν] γεφεπίαποε, ---- οετ(θῖπ]γ 
πού “ΟΟΠΥΘΙΡΙΟΏ τοπ ΡΒΡΑΠΙΦΠι Το 
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ανανήψωσιν ἐκ τῆς τοῦ διαβόλου παγίδος, ἐζωγρ]μένοι 
: μην | 4 - 

ὑπ αὐτοῦ, εἷς τὸ ἐκείνου θέλημα. 

Οµηἱεαπ](γ’ (Ἀεαες, Τ1ιέοῖ. ΟἸιγέε. τν. 
16, Το]. πα. ρ. 162), ας “ραπίΐθι- 
Κατα 1 158 αεια]. Απᾶ Ῥχοροτ ΒΕΠΑ8, 

βοϊ]. ΑΙ ἀπόστασιν ἀπ᾿ ἀδικίας ΕπΠᾶ ΑΠ 
ἐπιστροφὴν πρὸς Θεόν (50ο 68Ρ. Τα”]ος 

ο Ἐεφρεπί. 11. 1), ω 6Ώβηρο οἳ ἨἈθαχν 

ΨτουρΏέ Ὦγ ἀοᾶΒ ρταοο ψαίπ. Τὸ 
χΠΑΥ Ῥθ οΏβεχνθᾶ ὑΠαῦ µετανοέω (οΏ]γ 

2 Όοχ. χἩ, 21) ἄπᾶ μετάνοια (οπ]γ 

Έοπα, 11. 4) α 095. υ]]. ϱ, 1ο) οοσἩγ 1958 
γθ(πθη]Υ ἵπ δὲ Ῥαα]ς Ἡρρ. ἵπαν 
νθ πἠρΠύ οἴ]λοτπίδο Ώανο ἱππαρίποά, 

Ῥοΐηρ ποῦ βε]άοτο ραχ]α]]σ χερ]αοθᾶ 7 
καταλλάσσω Ἀπᾶ καταλλαγή, ἴειπιβ 

Ῥθου]αχ {ο {1ο Αροβί]ο; βεο Ὀρίετι, 

1εΛγὸ. τ. τ. 1, Ῥ. 102, Βπᾶ οΟΠΡ. ΤΑ7- 

1ος, ον Ἠερεπὸ. ττ. 2. 11. 

ἐπίγνωσιν ἀληθ.] 'Γῇῖ Ἱπουϊεᾶρο οἱ 
{1.6 ἐγιί],” ἐ.ε. οἳ ϱοβρε]-ἰχιήα, Βεσ8: 

6119 ἄοβρο] {β ιο ΤταὮ κατ’ ἐξοχήν, 

16 οοπ{αῖπβ 41] {1ο Ῥτϊποίρ]θς αγᾶ οἱθ- 
πιρηίᾳ οἱ ργασἑίσαϊ ἱχαβα; βθο Ἐειβδβ, 

Ί 6ο]. ΟΙιέῖ, αν. 8, οἱ. τ. Ῥ. 82. 

Τ119 οπηι]ββῖοη οἳ ἐς ατ[ίο]θ Ώθίοτο ἆλ. 
1 ἆπο {ο ἴλπθ ργϊποίρ]θ οἳ οοιτε]α1]οἩ, 

ἴμρ αχ]ο]θ Ῥοίοτο ἐπίγν. Ὀεῖηρ οπηΙμεᾶ 

1η οΟηβΒΘ(πθΏσθ οἱ {πο Ῥτθρ.; β89 ΜΙά- 
ἀῑείοἩ, «Τὲ. 111. 2. Ἰ, Ῥ. 49 (6. Ῥοκε). 

26. καὶ ἀνανήψωσιν κ.τ.λ.] ΄απά 
ἐλ6ι πια ού ἐο 8ΟΌ6ΥπεΘΕ ομίέ ο) έλα 

επατεο] ἐ]νε ἀευτ], Ὀεῖπρ Ἱιε]ᾶ εαρίένε ὃὴ 

Ἱλέπι, ἐο ἄο Ἠ{ε [6οᾷ”ε] υ11. Τ119 ἀἱβι- 
οα]έγ οἳ ἴμίβ νθυβθ τοβίβ εη{Ιτε]Υ ἵπ 
{ο οοπβύγασΏοη. ΟΙ {Ἠθ γαχῖοτβ Ἱη- 
{εγρτδίαίίοπ8, ἴηχθρ ἄθβοιτο οοΏβΙᾶθΓΑ- 
ον; (α) ἴπαῖ οἳ Απίη., Ταἱρ., 851. 
(8ΡΡ7.), {ο]οπθᾶ Ὦγ Ὦο Ίγ., Ἠπαίὴ., 
ΑΗ., απᾶ 1ο πια] ογ1ζγ οἳ πιοᾶθΥΠ ϱΟΠ1- 

πιθΩ{Β{ΟΣΒ, βοοοχᾶῖπρ {ο πΠΙοὮ αὐτοῦ 

θπᾷ ἐκείνου Ὀού]ι χθῖοχ ῦο τοῦ διαβόλου; 
(6) ενΑέ οἱ Ὑεϊβύ,, Βθηρ., 51., κοοοτᾶ- 
ἵηᾳ {ο π]ΙοἩ αὐτοῦ 18 τοζειχοᾶ {ο ἴλλθ 
δοῦλος Κυρ., ἐκείνου {ο ἄοᾶ, απᾶ ἐξω- 

γρηµένοι ἴο ἐῑιο βρἰτίθααΙ οδρίαχθ ϱπᾶ 
τρο]βἰαίπρ οἳ ΒΙΠΏΘΤΒ, Τι] Υ. 1ο, 

οοπιρ. 2 Οο5. χ. 6; (ο) λα οἳ Ῥετα, 

τοῦ., Ηαπιπιοπᾶ, απᾶ ΑΡΡΣ. ΟΙ8ΤΟΠΗ. 

(ο... ἱραίαε), αοοοτᾶἰπᾳ ἔο π1ήσἩ ἀναν. 
«παγίδοε 18 ἴο Ὀς οοππθοξεᾶ πΙη εἷς 

τὸ ἐκ θέλ.; αὐτοῦ τείοιτῖπρ ἵο ἴῑθ 

ἀθν]], ἐκείνου {ο ἄοᾶ, αηᾶ ἐζωγρ. ὑπ'. 

αὐτοῦ Ὀοΐηρ 8Ώ εκρ]απαῖοσγ ο]α1βθ ἴο 
ἀναν. ἐκ παγ. (Απαοβί, “ἐλοιρ] Ἠθ]ᾶ 
ομρᾖ1νο,᾽ ὧς.), πιαα]είπρ ηιοτο ἄβΗποίγ 
ει ααίο Ῥχοσθαΐτπρ ἴἨο ἀνάνηψι. Οἱ 
ἴλθβθ (α) Ι80οισβ ππᾶςτ {19 ἰπιοβί {η- 
βυτπιοιη{αΏ]θ ορ]θοίίοη οἱ τεζιτῖης 
ὕνο ὑπο ΡΤΟΠΟΙΠΕ {ο {πθ ϱΘπιθ βαρ]θοῦ, 

68Ρ. πΊετ 8 {επ Τεβθβ Ῥοἱοσ, οἳ. 1. 

ϱ, ἴλ1θγ ατθ αβθᾶ οοττθοί]γ. 9 Ὑ. απά 
Ἠ1β {ο]οππθις Ἱπηροχ[θοί]Σ αποίθ Ρ]Αΐο, 

Οναϊψῖ. Ρ. 4398, 85 8 Ἰηβίαποθ οἳ Β 

Εἰππῖ]αχ αβθ οἱ ἴμθ ΡΥοΠοἅΏΒ, Ότί 1έ {18 
Ῥ8ββ8ρο ο Ρτοροσ1γ οἶζεᾶ, 6.4. προσελ- 

θόντα ἀνδρί τῳ...δεῖξαι αὐτῷ, ἂν μὲν 
τύχη ἐκείνου εἰκόνα, ἂν δὲ τύχη Ύνναι- 

κὀς, Τέ ν]] Ὦο 6θοη ἐπαί ἐπο απ ]ιεείΒ 

οἳ ἐπ9 ]αβέ οΊθαβο (οτι δὲθᾶ Ὦγ Ὦο Τ.) 
βΙβΡΘΡΙΒ ΒΟΠΙΘΙΘΒΞΟΠ {οσ {π9 Ἱττορυ]ατ 

ἠπίχοᾶποβίοη οἳ ἰπο 1ΏοΥθ επωρια{ῖο 
Ῥτοποίπ; {πο οἴλος Ἰηβίβηοςς τεζεττεᾶ 

ο ἵπ Κάλπου, ἄγ. 8 629 (ωᾶᾶ Έετη- 
Ἠητᾶγ, δὲ. Ὑτ. ὄ, Ῥ. 277), ἵα πο 
ἐκεῖν. Ῥγεοεᾶεο Εγιᾶ αὐτὸς {11ΟΦ8Β, ἆο 
ποῦ 8ΡΡΙΣ. ΤΏθ ΒΘΠΒΘ ΠΙΟΙΘΟΤΕΣ Ο60Π- 

τογεᾶ Ρ7 πίς Ιπέθσρς. 18 εἰπρα]ατ]σ βαΐ 
Απᾶ ἀπβὶρίᾶ. Τ319 οΏ]θοβοπβ ἔο (0) ατθ 

εαπα]1γ Βίχοπς, {οΣ 1βΐ, ζωγρηθέντες 

(ῶ8 Ιπᾶροᾶ 16 16 υβεᾶ Ὦγ ΤΠεορΗ.), 
ψἩ]σὮ τηβχ]8 ο αοἲ (οοπηρ. ὄφη ᾱ- 
νανήψ.), ποπυ]ᾶ οετ π]γ Ώατο Όθεα 
αβθᾶ ταίλοτ ια {πο ροσῇ, Ῥαχῦ. ΨἨΏ1οη 
τΠΒΙΊ ἐ]ιθ εἰαξέ: Βππᾶ 2Πᾷ1γ, αὐτοῦ 18 
βεραχαἰθᾶ ἔχοπα {ψψ ϱα]εοῦ ὮΥ ὅπο ἵπ- 
ἐαγροβθᾶ βαὈβίβπίίτθβ, πλ οἱέχιος οἱ 
νι αοξι (ϱτἍτατηβ 1 οβ]1Υ οοπβιᾶρτεᾶ) πο 
οοπποχίοη που]ᾶ Ἠατο βεοπιοᾶ πιοτθ 
ηβΆαχα] απᾶ Ῥθχβρίοιοαβ. ΤΘ οπ]Σ 

βοτίοιβ οὈ]θοῦίοπ ἴο (ο) {8 ὀ1θ ἰβο]αίίοη 
ΟΕ ἐζωγρ. ὑπ' αὐτοῦ; ἐπ] Ἡοπετες τι” 
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1η {πο Ἰααί ἆαγα {ποτθ 
ΗΒ Όε 6γειψ ΓοΥΠ1 οἳ 
νὶορ. Αποίά α]] οΧαπι- 
Ρ168 ο{ 51ο]; ἔπθΥ 6Υετ 
Ἀἰτίνο {ο πθᾶιισο οἱλλοσε 
απά ἡγαχύ ἐπο ὑτα{ῃ. 

Τοῦτο δὲ γίνωσκε, ὅτι ἐν ἐσχάταιο 11Τ1. 
ἡμέραι ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποί. 

αγ. Ὑίνωσκε] 1/αεῖυπ, τεβᾶς γινώσκετε ψ] ΑΕ; 3 πιββ.; Ῥοθυπ., 2341,-ΡοΙ. ; 

Άπα. (Τ{6ο]. ο. τ, ἨιάΠεγ). Ῥοΐηρ 5 τηοτθ ἀἱβιου]έ τοβᾶϊτᾳ, ἴ6 ως Βοπ10 οἰαίτα 

οἩ οἳς θὐθρηβίοι; 88 Ἡοποτει {μο χθβᾶῖηῃ οἱ ἐῑο ἰασέ ἵβ βο βἰτοηρ]σ βαρροτίεᾶ--- 

νἰΣ. Ὦν ΟΡΕΚΤΙΕ; ποΒτ]γ 8ἱ] πιςς.; Βσν., Τα]ᾳ., ΟΙΑτοπη,, Βαπροσηι., Απρ., 
Οορί., Α941.-Ῥ]αὐ6, αοἱΗ., α1.; Βετετα! ἄτθοῖς απᾶ Τιαδΐπ ἘΕ, (εο., ἀγίεαῦ., Ώε 

Ἐγειΐε, Αγ», ἩΓογᾶεω.)---Επιᾶ 8 1 15 ροες{δῖᾳ ἐῑιαί ἔ]ιρ ο[]οπίηρ ὅτι πιαΥ Ἀθτο βίνεια 
χΐᾳ9 ἴο πο τοβᾶίηρ [γίνωσκε ὅτι Ῥοΐτρ οΏαηρεᾶ Ὁσ απ ἱρπογαπ! ος οβτοῖθβς στ]ίετ 
Τπ[ο γιώσκετε], 16 που] 6Θ6ΤΩ ἔῑιαί ἔἶιο οαθίογ απιᾶ πιοτθ πβατα] τοβᾶίπρ τααθῦ 

ορχὔα1π]γ Ὀθ τοαἰπεᾶ. 

ο ἀπίεᾶ Ὁγ οὐπεννῖηρ ἐλαί 1ο βἰπηῖ]ο 
Ἰηγο]τεᾶ {π παγὶς ἀῑᾶ βθετα {ο τομπῖτο 
8 5επιῖ-ρατεη{πεί]σα] ἸΠαβίγα ου. Α5 

ἴποη (ο) γ]οἰάς αν Υθυγ ροοᾷ 8ΕΠΡΘ, 88 

ἀναν... εἷς 18 ΒΙπιῖ]αχ απιᾶ ΑΣπιπηθύτίοα] 
ΤΟ µετάνοιαν εἰς ἐπίγν., 88 ἴλθ ἔοχοῬ οἳ 

119 Ρεσ{εοῦ ἶ6 αππαραϊτθᾶ αχιά {πο ΄ρτο- 

ρτϊείαβ αἰτίαβααθ ρτοποπι]η{β’᾽ (Βασ) 15 
ἴπας {αγ ρχεβεττοᾶ, πθ αἄορί, σι 

τα Η0019 Ἡρβιίαδίοπ, ἴπο ].8ἱ Ἰπύετρτε- 
{βίοι: 5θθ Ἡαπιχιοπᾶ ἔπ ἴοο., δπᾶ 

Βολο]θΕ. Ἠἰηίε, Ῥ. 123. Ίο ΠΟΥ ΠΟ- 
11ρ6 α {6 Ιπᾶϊτιάσα] εχρτθββῖοηΒ. 
ἀνανήφειν (.τοβρίκοοτε:᾽ Τα]ᾳ.) 9 
ἅπαξ λεγόμ. ἵα ἴθ Ν.Τ. (οοπιρ. Ποῦ- 

οτε ἐκνήφειν, 1 Ο905. αγ. 34), Ππρ]]6βΒ 

έα τθοοτοτίπρ ἔτοπι ἄταπ]κθηππρθββ {ο Ἀ 

βἰιζο οἱ ἔοτπιοτ βοὐτίθίγ, 'οταρα]απι 

εκοπἴεγθ) (Ῥοτρῆστ. ἆε Αὐεί. 1Υ. 29, 

ἐκ τῆς µέθης ἀνανῆψαι), απ ἴπεπορ Π1θ- 

ἑαρλοτίοβ]]γ “ᾶ 5ο τοᾶΙτε,᾽ 6.0. ἐκ τῶν 

θρήνων, 1οβερ1ι. Απιίῃ. σι. 11. 1Ο/ 86 

{ατίλογ οσχ. ἵη Ἰούδύ.,, ΕΥΡΚΟΘ, απᾶ 

Έ]ετος ἐπ ἷοο. ΤΠ61θ 186 4ΡΡ7. 8 βΗἱρῦ 
οοπ{αβῖοη οἳ πιεῦβρΒος, Ὀαἡ {6 ταβγ ὃα 

οὐβειτοά ἐ]ιαί ἀναν. ἐκ παγίδος 18 τΘΒΊ1Υ 
Α. «οοηβίχποΒῖο ρτβρηθηΒ, βο[. '60Π1Θ 

ἰο ΒΟΏΘΙΠΘΡΒ απᾶ 6Β08ΡθΘ 2ΓοΠΙ,᾽ 899 

νίπος, (γ. 8 66. α, Ῥ. 547. 

τοῦ διαβόλου] 866 { Τΐπα. Η]. 7; Απᾶ 
οἩ ἐ1θ ἀ5ο οἱ 119 {6σπι διάβ., 5εθ ποίθς 

οπ ΕΡὴ. ἵν. 27. Ἰωγρεῖν ἶ5 ΡΙΟΡΕΣΙΥ 
ἐ{ο οαρίττθ α111θ᾽ (ζωγρεῖ" ζώντας λαµ- 
βάνει, Βπῖά.), 6.0. ῬοΙγῦ. «Είαί. τη. 

84. 10, δεύµενοι ζωγρεῖν ἵπ οοπίτερί 

ψζ]ι διαφθείρειν, απᾶ νηἓ]ι ἀποκτείνειν, 

Ἐπασγᾶ. ΕΗἰοῦ, 1, 92, α1.; ἴπθποῬ !ἴο 

οαρίττο,) ἵη απ οἴλίοβὶ βθΏςο, 11ο τ. 

1ο,---Οαΐῦ επεη ἴποτθ τοῦ πιζλουί βοπαθ 

αΠ]αβϊτοτείεχεποθ ἴο {πο ρτπαατγτηθα!1- 

ἴηπρ; 8θθ Μαγοτ ὑπ ἷοο. ἴπ πο ΠΧΧ. 
16 15 αςθᾷ ΒΕΥΘΥΑ] πιθρ ἵπ ο βοηςο οἳ 

αῑπ νΙ(ᾶ βετνατο’ (Ἠοῦ. ΠΠΠ), Ναπιῦ. 
αχχί. τῇ, 1081. γΙ. 25. 8].; ΟΟΙ1Ρ. ἩοΙη. 

10. ᾱ. 578, θπιᾶ 56ο Βπίσοοε, Τ1εβαω. 
Β.Τ. Το]. 1. Ῥ. 1802. 

ΟἨλρτες ΤΠ. 1. Τοῦτοδέ] Τ19 δὲ 

«8 ποῦ μεταβατικό», Ῥαΐ οοππ1θβ ἴπο 
βαβήεοῦ {πιρ]]θᾶ 1π οἩ. Ἡ. 26 η 8Ώ 

Απζεβ]σα] τεἰαίίοη: Υ6Υ. 26 παβΙΠΙΥ 

το[θγτοᾶ {ο {118 ϱγεδεπἰ, 8πιᾶ {ο γεεουετή 

ἔχοπι Βα{βΠ 8 βΠ8ΥΘ, Υ6Σ. 1 8. Τ6ἱ6Ι8 

{ο {πε ιωγε, θιᾶ ἴο 8 Γιγἱ16νΦΥΟΦΥΕΘ8 

1τπ {π]α 1 ζγ. ἐν ἐσχάταις 

ἡμέραις] «πι ἐ]ο Ἰαδὲ ἆαφε,' ἴπο 108 

Ῥοχ]1οᾶ οἳ 6119 ΟἨτίεαπ ετα, ἴ]ιθ ταδε 

Ῥτοθοθᾶῖπς {ηθ οπᾶ, ποῦ ΠηπεταΙΥ “αἲ 

ἴπθ οοπο]αβίοπ οἱ πο ἆθπίδὶ οἰαῇθ 
(Μα ἱετ]. δεηπι, τπτ. Ὑοἱ. σ. Ῥ. 546), 
Ραΐ ϱὐ α Ῥετίοᾶ πποτθ ἀθβπίθε]γ ἑαίατο 

(ὕστερον ἐσόμενον, 0Ἠ17Α.), 88 ἐ1ιθ {θηςθ 
ἐνστήσονται 886ΙΠΒ ΡΙ8ΙΏΙΥ {ο βαρρεβῦ; 

οορ. 1 Ρεῦ. 1. 6, 2 Ῥοῦ. 11, 3, διᾶθ 

18, Αηᾶ 5εθ ποίεΒ ον 1 Τήπι. Ἰγ. 1. 1Τέ 

πγου]ᾶ 86ο ἨοπαγεΓ οἶθαχ, {τοπ Υθχ. 

Β, ]ιαί {πο ον] πας Ὀορίππίηῃ {ο Ἱγοσ]ς 

6ὖεὮ {π {πρ ἆασε οἳ ΤπιοίἩγ; αθθ 
Βυ]], δετπι. αγ. Ῥ. 276 (Οχ{οχᾶ, 1844). 

Οµτ {16 οχαϊβδίοη οἱ {πο β0ἱοἷθ, ο0Ιη- 
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2 ἔσονται γὰρ οἱ ἄνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἁλαζόνες, 
« ῃ [ά Α 3 - ϱ) , 

ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἄχαριστοι, 

Ρατο πας, ἄγ. 8 το. 1, Ῥ. 113, ΨΊΘΤΘ 

8 Ηβί {6 ϱἵνεν οἱ Εἰπηί]αχ πγοτᾷς {οαπᾶ 
Γτθ(ΙΘΏΙ1Υ ΕπατίΠχοαΒ. 

ἐνστήσονται] 'ωδὲ επειιθ,’ ' ο] εὲ 
ἔπρ ποῦ παπήπεριπί, Όαπέ “βᾶε- 

χαηῖ,᾿ Ῥεηρ., θ2μ [τεπῖε{] Β55., 

ἐνθ. νη]] Ώθοσπιθ Ῥτοβθηί (ἐνεστώτες); 

5εθ ποίθβ οπ «αῖ. . 4. ο ἸΠοϊίο 

οὐ]εοίβ {ο αρ. 'πθίαυαπί )[' βἄγο- 

π]θηί, Ο]χοπα.], Ὀα{ ΄{Ππβίαχθ᾽ 8ΡΡΘΕΒΤΒ 

{ποππεπί]γ υβεᾶ {π ΤιβΗπ {ο ἀεποίθ 

Ῥεθβεη{ ππθ, οοτηρ8το Οἱο. Τµ8ο. 1. 6. 

11, απᾶ 6ΒΡ. Αποῦ, αἆ Ηετεππ. τ. 5, 

εἀνίατζατ [ἔοπιραε] ἴπ {θπιρογα ἵτία, 
ΡτρίθαΙέατα, 1ΠΕίΑΥΒ, οΟΠΞΘ(ΙΘΗΡ.᾽ Τό 

18 ροββῖὈ]θ Μαέ {Πο οἶιοίο οἳ ἴπο ποτᾶ 
1ΠΑΥ Ἠανο Ῥθ6εη βαρρεξίεᾶ Ὦγ ἴπθ Αρο- 

βἰ]ε᾽6 ρτορΒοίῖο Ἐπον]εᾶρο {παί ἴ]ιθ 
θτ1] π]Ἁὶοῖι πΒΒ τηοχθ ἀθβη]{οὶγ ἓο ποτ] 

1π πιθρ {ΑΥ{Ἠοσ Επίπχθ ππββ ΤΟΥ Ὦθ- 

Εἰππίηρ ἴο ἀθτεΙορ 19861 6Υ6ηΏ ἵπ ἴμο 

θα] ἆαγςβ οἳ {πε ἄοβΡε]; ἐστὶν εὑρεῖν 
ἐν ἡμῖν ἅ προηγόρευσεν ὁ θεῖος ἀπόστο- 
λος, Τ1εοᾶ.: οοπαρ. 2 ΤΗΕΒΒ. ΙΙ. 7. 

καιροὶ χαλεποί] “ἀῑ[βοιω, ογίευοιμε, 
{ῴπιεδ;᾽ ποῦ πιθχε]γ ἵπ τεβρεοί οἳ {πθ 

οππατά ἄδηροτα ἴ]1ογ παὶρ]όδ 1Ππγο]γο 

(ροτϊοπ]ορα,᾽ Υα]ς.), Ὀαΐ ένο οτ]]ᾳ ἐλαῦ 
πιβτ]κοᾷ {Ώοπι: οὐχὶ τὰς ἡμέρας διαβάλ- 
λων λέγει οὐδὲ τοὺς καιρούς, ἀλλὰ τοὺς 
ἀνθρώπους τοὺς τότε ὄντας, ΟΠ1ΥΒ.; 

οοπαρ. 1. Ἱ, 4, αἰὼν πονηρός, ἩΡΙ. Υ. 

16, ἡμέραι πονηραἰ. ΤἨθ χαλεπότης 

οἱ {1ο πιθι ποπ]ᾶ Ὦο {610 {η ιο 
οπι ασταββπαθη! {η υλ]οὮ α ΟΙ μη 
πρΏί Ὦε ρ]βοθᾶ Ἡοῦ {ο δοὐ (' πΏῖ τὶς 

χοροσῖ8β αι]ᾶ αρα8,᾽ Β6πρ.), ηᾶ ού 

ἴο οοπ/τοπύ {19 νατίουε βρἰχααΙ απᾶ 
{επιροτα] ἆβηρετε οἱ ἴ1θ ἄλγα ἵπ υΥ]]οἳν 
Ίο παβ ΗἨγίηρ; οοΠΙρ. 2 Μλοο. ἴτ. 16, 

περιέσχεν αὐτοὺς χαλεπἡ περἰστασι». 

1. οἱ άνθρωποι] ΄πιεη, β6ΠΘΤΕΙΙΥ :) 
ἐς Αχβίο]ο παπβύ ποῦ Ὦθ οτοσ]οοκοᾶ ; 1έ 
ἆοθβ ποῦ Ῥοῖηΐέ πιο] {ο {1οβθ οἳ 

ΨΊΟΠΗ {1ο Αροεύ] {8 βρεολίηρ (ΜαοΚκ), 
Ῥαῦ οἱεασ]γ ἵπιρμΗθβ {αί ἐῑπο πιβ]οτίϐΥ 
οἳ πιθη βΠοπ]ᾶ αὖ ἐ]ιαί ἤταο Ὀθ ΒΙΟ 88 

πο 18 αθοπέ {ο ἄθεοπθο, 
Φίλαντοι] ΄ἴουετε οἱ εεἰ/; α ἄπ. 
λεγόμ. 1π {με Ν.Τ., ἀεβποεά ὉΥ Τηεοᾶ.- 
ΜΟΡΒ. 88 οἱ πάντα πρὸς τὴν ἑαυτῶν 

ὠφέλειαν ποιοῦντες. 1 πιαΥγ ο οἳ- 

βετνοᾶ {παί φιλαυτία Ῥτοροςίσ οσοι- 

Ρἱ68 {λῖρ προεδρία 1η {1 ΕΠΠΙΘΥΑΙΟἨ, 
Ῥοΐπρ {1θ 16ΡΙΘΡΒΟΥ Οἱ ἀγάπη (τὴν 

ἆγ. συστέλλει καὶ εἷς βραχὺ συνάγει, 

Ο0ᾳσγα,), ἴ9 ἴταο τοοί οἱ 31] ον{], απᾶ 

{6 εββθηΏοε οἱ α]] βἵπ; πεθ εϱρ. Μή]]ος, 
Ῥοείγ. ο) δέπ, 1. τ. 3, Το. 1. Ρ. 136 
βα. (01α1]ε), απᾶ {ος αη 9Ώ]6 ἀεἰίπεκ]οπ 
οἳ 158 ΠΒ απᾶ αρεοίθο ΕΟΣΠΠΒ, Ῥατ- 

ού, δεγηι, τικ---Ίσππ. Το]. ττ., ϱ. 333 
βα., απᾶ ὙΓαἰοτ]απᾶ, επι, τιτ. ο]. ν. 

Ῥ. 446 Εᾳ. Όη φιλάργνροι, πἩΊοὮ Ἠθτο 
γθυΥ αΡρτορτ]α{α] {οἩονα φίλαυτοι 

(Φιλαργυρία θυγάτηρ τῆς Φιλαυτίας, 
Οοταγ), οοπιρ. ποῖες ο 1 Τΐπ. νΙ. 1ο. 
ἁλαίόνε, ὑπερήφανοι] “ ὑοαεί{α], 
Ἱαιισλέψ, Ὥοπα, 1. 39, Ὑλθτο ὑβρισταὶ 
ὶβα]ρορᾶᾶρᾶ. Τ19 ἀἰβήποίίοη Ῥεένθεα 

1Ἠρβο ἔοστης (: ἀλαξονεία Ἰπ νετρίςπηβρίς 
ο5ῦ οδἰεπίαξίο, ὑπερηφανία σιρεγδία 

οἵἵπῃ α]ίοχαπι οοπ[θπαία οὐ οοπύατηθ]ἷα 
οοπ]αποία, Τ{0(τη.) 19 ΙπτεςΗραἰεὰ ὮΥ 
Ἐτοπο]ι, Ίποπ. ᾷ 1ο, απᾶ Τζ ππβηη, 

ΒΥπΟΠ. τ, Ῥ. 73. Τ19 ἀθείταδίοη οἳ {11 
Ἰαΐΐοσ ποτᾶ 18 ἴο 8 ορτίαίπι εχίθπῖ Ῥγο- 

Βοιτεᾶ ἵπ ἴιθ Ρ5τ. ο [811], {μα 

Τιαῦ. “αρετΏῖ,  απιᾶ (πε Ἐπρ]. Πααρἰγ; 

5ο ποῖθς {ο Τγαπεῖ. Ἰἵπ {ο 9589 οἳ 

{πο ἔοσπαθτ ποτά, ἐς {βηβ], οἳ ἐῑιο 

Ῥι]ρ. /ἰα [: {8 ἀἱοβί,) ΟΙτοτη. ], ἰ5 
αϊοἱοιΒ]Υ ολαπρεᾶ ὉΥ Βο7ᾳ ἰπῖο “ρ]ο- 
χ1ρβ1.) βλάσφημοι] 
ὐἰαερλεπιογε,’ οἵ 'ουὲῖ ερεακετθ,’ κατη- 

γορίαις χαίροντες, 118οᾷ.-ΜΟΡΒ.; πιοδί 
Ῥτοβα]ν {νο ἔοσπιες, Ῥού]ι « γὶ οσα ἰπῖς 
(Οᾳ1ου.), απᾶ Όθοβτβο διάβολοι {ο]]ον.5 
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μμ ο 3 , 3 πο αμ 
ανόσιοι, ἄστοργοι, ἄσπονδοι, διάβολοι, ακρατεῖς, ανήµεροι, 3 
᾿ - 

ἀφιλάγαθοι, προδόται, προπετεῖς, τετυφωµένοι, φιλήδο- 4 

ἵπ του. 3: 6ΟΠ1Ρ. ΠΟίΘβ 0η 1 Τέπη, Ἱ. 13. 
ΤἩε ὑπερηφανία, ω υῖορ οἳ {1θ πηϊηᾶ 

(569 Έγοπο]ι, ᾖ. ο.), ἄετο]ορς 19β6]{ξ ϱΜ1 

πηοτθ Μθαχ{α]]σ πι ὕβρις αραϊπβὺ ἄοᾶ; 
ὁ γὰρ κατὰ ἀνθρώπων ἐπαιρόμενος εὖ- 

Κόλως καὶ κατὰ τοῦ Θεοῦ, ΟἨ1γΑβ. Τ]θ 
ἐταηβίμοπη {ο {πο {ο]οπίτπρ οἶδαςε ἶ8 

ἴλαβ α15ο του; πβίατα] απᾶ δΡρτορσί- 
αἴθ; ἴλογ α]ίΙο τογὶ]οᾶ ἐῑιοὶγ ἩθαγεπΙΥ 

Ἐλίλος απᾶ ἀἱβορογοᾶ {παίτ οαγ{Ἁ]σ ρ- 

χθηΐ. ἀχάριστοι (Τιαε 
νὶ. 95) πα υτα]]γ Μο]]οπβ; ΙπρταΜἑιᾶθ 
τηυθῦ πθοθββασΙ]Υ ὃς {ουπιά πΊιεχε {ηοθγθ 

18 ἀπείθεια ἴο Ῥτθηῦϐ; ὁ δὲ γονεῖς μὴ 

τιμῶν καὶ πρὸς πάντας ἔσται ἀχάριστος, 

ΤΠΗΕοΟΡΗ. ἀνόσιοι] Ρεθ 

ποῦθβ οπ  Τήπ. Ἱ. 9. 
8. ἄστοργοι] 'ουἱ]οιέ παίιγαῖ αἴγεο- 

1498 ;᾿ δὶς λεγόμ., Ώθεχθ απᾶ Έοτη. 1. 41 

περὶ οὐδένα σχέσιν ἔχοντες, Τ19οᾶ.- 

ΜοβΒ., μὴ ἀγαπῶντές τια, ΗΕΒΥΟΠ., 
Ῥαύ πιοεῖ εσαοί]γ, (Βουπι., ἄφιλοι πρὸς 
τοὺς οἰκείους,---ἀθβιίαίο ο ]ουθ{οπατάβ 

λος {οτ πΊοπα πβίατθ ἨθΥβο]{ οἰαῖπιβ 

1. Στέρω, α ποτᾶ οἳ αποθτίβίη 
ἀθτϊναίίοτ [ροβε8ἱὈῖψ οοπηθοϊθᾶ θὰ 
στερ-, πιά Β8ΠΡΟΣ. δαργί]ι, « ἀεβιάρτατο,) 

Ῥοΐῦΐ, Εὔἴμπ. Εοτβο]ι. Υοἱ. {. Ῥ. 284], 

ἀθηοίθι Ῥηϊπιαχῖ]γ απᾶ ρτορετ]γ πο 

Ίοτο Ὀούπεει Ῥατεηίς απᾶά οπι]άτεη 

(οοπηρᾶτο Ῥ]αΐο, 1606. Τι. Ῥ. 754 8, 

Χοη. (Ποοπ. Υπ. 24), θπᾶ ἴπεηορ Ὦθ- 
Ίππθθη {μοβθ οοππεοίεᾶ ὮΥ Βπηῖ]ασ ος 

Ῥατα]]ο] τε]αοπς. ΤήΙε ἀγαπάω (119 
πθαα] ποτᾶ {η {πο Ν. Τ.) 16 18 τατο]τ 

πβεᾷ ἴη ϱᾳοοᾶ απἴῃποσβ οἳ πιετο βεηδα] 
1οτθ. 1ὲ ἆοθα ποῦ οοοᾶχ ἵπ {9 Ν. Τ., 

ος ΤΙΧΣ., οχοερί ἵπ Ἐσο]αβ. κατ. 17, 

στέρξον φίλον (ἨΏοσἵαβ. τί, 2ο ἵ5 πποτθ 

να ἀοαρέα]). ἄσπονδοι] 
εὑπρ]αεαδϊε;᾽ 8 ἅπ. λεγόμ.,--Βοπα. ᾖ, 
81 (Ώεο.) Ὀείηρ οἱ Υετγ ἄοαὈβεα] απ{Ώο- 

9. Το ἄἱΠετεποῬ Ώθύπθεη ἄσπονδοι 
απᾶ ἀσύνθετοι (Βοπι. 1. 21), 85 βἰαζεᾶ 

ΕΥ ΤΙ(ππαππ, ΦΥπΟΠ. 1. Ῥ. 75, ! ἀσύνθ. 

απ Ίο ἀπειΏΐ ΡβοίΣ, ἄσπ. απ τεᾶἶχο 
ἴπ ρταζίατῃ πο]ιηῖ,᾽ {5 1εχίοβ]]γ ἀοιδύ- 

Επ], Τηθ {οσπαθσ 86ΘΠΠΒ {ο ἀθποίθ οΏθ 
πο “ἆρθΒ ποῦ αὐίάε Ὦγ ιο οοπιρβοία 
Πίο ψπ]οἩ Ίο Ίλας οπ[οτεᾶ,” μὴ ἐμμένων 

ταῖς συνθήκαις, ἨΘΕΒΤΟΠ. (οοπαρ. ᾖετεπῃ. 
11.θ,το; Τοτηοβί{], ἆε Ραἶδ.Ιιεϱ.Ρ. 383, 
οοππεοζθᾶ π(] ἀστάθμητος); ἄσπονδος 

οπθ π]Ἡο ν]] ποῖ εηῖετ ΠΡΟ ἔΊεπα ϱὖἲ 

8Η: 5εθ ΤτοποΏ, ΦΥΠΟΛ. Ῥατὸ 11, ὃ 2. 

ΤἩΐ9 απᾶ ἴλο Ιοτεροῖπρ ερἰΠθῦ ατα 

οπι{θᾶ 1π Βστ. διάβολοι] 

Οοπηρ. ποίθβ οπ 1 Τΐπι, 1, 11. 
ἀκρατεῖς] /ἐποοπιίπεπϊ,, ἤἧττους τῶν 

παθῶν, Τηεοᾶ.-ΜΟΡΒ., Ιπίεπαροταπ{θς,᾽ 

Ῥεζα; ἅπ. λεγόμ.: ἴλιε ορροβῖ{θ ἐγκρα- 

τὴς οσους ἵπ Τ15. 1. 8, πε ϱυῦβύ. ἀκρα- 

σία (Τιο0θοῖς, ΡΊΥΥΠ. Ῥ. 524) ἵη Μαι. 

αχ. 26, 1 ΟΟΥ. Ι!. δ. 

ἀνήμεροι] ΄εαυαβο, "για, Πίθ- 
τα απίβπιεᾶ,) ἅπ. λεγόμ.; θήρια 

ἀντὶ ἀνθρώπων, ΤΜΕοΟΡΗ., οοπαρ. 871. 

ορ [Μαϊ]: «πηρεπθ” (Ρεί]ο) 
η {βχ {οο πη]]ᾶ αν ἱταηρβ]ωίίοἩ, ὦ- 

µότης ΕπΠᾶ ἀπήνεια (ΟἨᾳ58., οΟπΙΡ. 
(πουπι.) 9τθ ταίΏος {119 ολαταοξοσϊβέ]ος 

οἱ ἐλλο ἀνήμερος. ἀφιλάγαθοι] 
ἐιαίογα ο) θϱοοᾶ,' ἐχθροὶ παντὸς ἀγαθοῦ, 

(ὔοπτα,, Τ1ΘοΡΗ.; ΒΠΟίΊΘΣ ἅπ. λεγόμ.: 

ἴηθ οΡρροβί{θ φιλάγαθοι οοσυσε ΤΙ{. 1. 8, 

ΨΏςθχθ 8θθ ΠοίΘ5; οοπαρ. Ἰ1βᾶ. νΙ]. 27. 

Ἡ! ἄοθβ ποῦ β86Π1 ΏΕΟΘΕΒΡΑΣΣ, πἩ οσα 

απᾶ Ααίμ., ἴο Ηπαιῦ {πρ τείετοποθ {ο 

Ρ6ΙΒΟΠΕ, δἰίλοι Ώθτο ος ΤΙ6. 1.6. οΟΠ1Ρ. 
Βαΐοστ, Τ]εβαιτ. Το]. 11. Ῥ. 1426. ο 
ΔΡΡΥ. ἀοὐμ. «απεθ]]ά1) [οορηαίο πο] 

εβε]ῖρ Ἰ, Ταἱρ., Οἰατοπι., “εἶπο Ῥεπ]ρη]- 

1846,᾽ απᾶ, 80 ΓΑΣ 38 πο οὔπ 1Π16Υ ΕΓΟΙ 

{11θ 9ΏβεποῬ ΟΓ 8ΠΥ 5ὐᾶ]θᾶ ταίθχεποε {ο 
Ρ6ΥΒΟΥΒ, 87Υ., Ασπι,, ΟοΡί., 041. Της 

18 α 0859 Ίπ ψλϊῖοῖι {πε Ῥεβί αποϊεπέ 
Ὑν. τααγ ο ρτοβ{αὈΙψ οοπεα]{εά. 

4. προδόται] 'Ὀείγαετδ,) πιοβί ΡΥοΟ- 

Ρα8ΡΙΥ οἳ (είν (ΟµτὶβΙατ) Ὀτείητετ 
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ὅ νοι μᾶλλον ἤ φιλόθεοι, ἔχοντες µόρφωσιν εὐσεβείας τὴν 

6 δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένοι' καὶ τούτους ἀποτρέπου. εκ 

Απᾶ Γηοπᾶβ; προδόται φιλίας καὶ ἑται- 
ρείας, (Βουπη.: ϱ0Π1ρ, Τα] τ]. τό, 

Λοῦς τῇ, 62. προπετεῖς] 
ἐλεαᾶδίτοπρ; Ἀθεᾶ]οπρ Ἱπαοίίοπ,---ποῦ 
πιετεὶγ ἵπ 1ογᾶε (Βιάᾶ., προπετής, ὁ 
πρόγλωσσος), ος Ίπ ἐλποιρ]ῖε (οοταΡ. 
ἩἨθαγομ., πρὸ τοῦ λογισμοῦ); 598 Αοἴβ 

ΧῖΣ. 36, μηδὲν προπετὲς πράσσειν, θπᾶ 
οοπιρ. Ἡθτοδῖαπ, Ηἰεί. τ. 8. 4, τὸ 

τολμᾶν... οὐκ οὔσης εὐλόγου προφάσεως 

προπετὲς καὶ θρασὐ. 16 Ῥρατής] 

ΒΥΠΟΏΨΠΙ προαλής, Ἐοο]αθ. κκς. 8, ἷ6 

οοπᾶρπιπθᾶ 1η 15 αἀτοτριαὶ πδο ὮΥ 

Ῥήτγη. Ρ. 245 (εᾶ. Τιοῦ.), απᾶ Τποτα. 

Μ. Ῥ. 744 (εᾶ. Ῥθττ.), τετυφωµένοι] 
Βορ ποίθ οη τ Τήπι, 11. 6. 
φιλήδονοι κ.τ.λ.] !'ἴουεγε οἱ Ρἱεαβιο 
γαί]εγ ἔ]ναπ Ιουογ»5 οἱ ἄοᾶ ;’ Ῥοῦῖ ποτᾶβ 
ἅπ. λεγόμ. ἵη 1ο Ν.Τ. ὙΠείβεῖη 
οἶζες νοτγ αρροβ1{ε]γ ΕΠ1]ο, ἄε 4 ογίοιιό. 
ξ το, Το]. τ. Ρ. 313 (6. Μαπρ.), φιλή- 
δονον καὶ φιλοπαθῇ μᾶλλον ἢ φιλάρετον 
καὶ φιλόθεον ἐργάσηται. 

6. µόρφωσιν εὐσεβείας] "απ οιῖ- 

τοαγά Γοηπι ο φοζίπεεδ,) Ίο, οσο] 

[σχῆμα]βγγ., 'Βρθοΐθπα Ρἱεία{18,’ Τυ]ς., 

Οἶβτοπι,; µόρφωσυ, ἄψυχον καὶ νεκρόν, 
καὶ σχΊμα µόνον καὶ τύπον καὶ ὑπόκρι- 

σιν δηλοῦ», ΟΠ17Β. ἸἩόρφωσις οοούτΒ 

αραῖπ ἵη Ῥοπι, Π. 2ο, Ὀαἳ, 88 ΟΠ17Α. 

χ{ρΏΙΥ οΏβθχνθβ, ἵπ α ἀβετουί αρρ]ἰ- 
οαΐοι; Ἠθτθ, 88 {1ο οοπ{εχέ ο]εἛτ]σ 

ΒΠΟΠΒ, 1έ Ἱπιρ]ῖθς 11θ Ίπετθ οζιυατᾶ 
ἔοττη 88 ορΡροΒβθᾶ {ο ἴλπο Ἱππατᾶ απά 
Ῥογταᾶίπρ ἰπβιθποθ (δύναμι). Τ1θ 
Ίπποτθ οοτχθοξ ποτᾶ ποι]ᾶ Ὦθ μόρφωμα 
ο]. 44απι. 873, πι. 4132), µόρφω- 
σις Ὀεῖηρ ΡΣΟΡΘΣΙΥ β{ίπθ, 6.6. σχηµα- 

τισμὸς καὶ µόρφωσις τῶν δένδρων, 
ΤΊΘΟΡΆΣ. 6αμθ. Ρἰαπῖ. τα. 7. {: ἴποτθ 

16 ἨοπΘΤΟΣ α. θπᾶᾷθπογ 1 ηο Ν.Τ., 8 

{π ]βΐθυ ΥΣΙΓΘΣΒ, Το 1θΡ]809 ἐπθ τοτρα] 
ΏΟΙΠΒ 11 -μα Ὦγ ο οοτγθβροπᾶἶπᾳρ 

ἨΟΥΠΒ {η -σι5; ΟΟΠΙΡ. ὑποτύπωσις, οἩ. Ἱ. 

14. Εογα Ρ]βπβίΏ]ο ἀἰθηποίίοπ Ῥείπεθτι 

μορφὴ Απᾶ σχῆμα, ἴἨο {ΟΣΗΊΘΣ 88 π]ιαῦ 
18 εΙπίτ]ηβῖο απᾶ οββε(1α],” 1ο Ιαΐΐοτ 

ϱ5 σ]ιαέ {5 “οππνατᾶ απᾶ αοοἰἀεηία], 

---Ίθηςθ µόρφωσις Ὦετο (απ αἴπιίηρ αἲ, 
βΠοοίίηρ, μορφή) ποῦ µορφή,--- βεθ 
1ήρλ]Ηοοί {π ὕοιγη, 6ἶαεἙ. ΡΗ]ο]. Νο. 

7, Ῥ. 115. Οᾳ ἴλιρ πιραπίηρ οἳ εὐσέβεια, 
5θο ποίθΒ οἩ 1 Τάπι. 1, ο. ενα 
θπππιθταοη οἱ τίοθ πια” Ῥθ οοπι- 

ραχθᾶ πι Ῥοπι. Ἱ. 29 8ᾳ., Ἱιουρῖι 

{λογεκὈβο]αζο πθαἰΙιοηήθαι {βἀρβοχίοθά, 

ψῬ/]6 Άογεα ἴπο ταῖ, 18 ταῖηος {ο ἃ Κἰπά 

οἱ Ἰθαίλοα ΟµτίεααΙζγ; Ὀοῦα Ηδίβ 
Ἡοποτες Ἠατο, 88 {πᾶεεά ταϊραῦ πει] 

Ῥοἱπαβρἰπεᾶ, β6ΤεΓΑ1{ΘΙΤΩΡ 1Π ΟΟΠΙΠΙΟΗ. 
ΤΗ6 τατίοας αἰτεπιρίβ {ο ῬοτίοἨ οτί 

ἴμεβο γἰοθβ ΙπΊο ϱτοαῥθ (οοταρ. Ῥεΐ]ε) 

ΒΘΕΠ} 31] πηβιουθββίπ]; α, ορτίαίτ οΟἩ- 

ἨΘΧΙΟἩπ 17 ορ οὐβεττθοά 1π Βοπιο 

Ρατίβ, 6.4. ἀλαξόνες κ,τ.λ., βλάσφημοι 
Κ.Τ.λ., Ὀαῦ 16 αρρεβτβ 5ο οτ]άραζ]σ 1 

οἶχθς Ῥησίς {ο ρῖτο αγ {ο Εἰπή]ατ1έγ 

ἵη βουπά ος βἰπα]αχῖζγ οἳ οοπιροβ/ οι 
(6.6. προδ., προπ.), ἴλεαῦ πο Ῥχθοξίος] 

1ΏΊΘΥΘΏΟΘΒ ϱ8π β8{6]7 Ὀο ἀταπη, 

τὴν δὲ δύναμιν κ.τ.λ.] “ὐμ Πανίπη 
ἀοπίεᾶ ἐλε Ροι06Υ {Ίνεγεο]. "Το ἄθπγ 

{6 Ῥοποχ οἱ ποἆμποβς 16 {ος ϱ ΠΙ81 

Ὦγ Ιπᾶεοθηί απά νὶοῖοιβ βοὐοπβ ἴο 
οοπ/γαᾶ]οῦ Ἠ15 οι γαχᾶ εΏου’ απᾶ Ῥτο- 

{ββῖοὮ οἳ ροᾶἩποεβ,᾽ Ῥα]], δευπι. χτ. 

Ῥ. 279 (ΟΣΕ. 1844): οοπιρ. Τή6. 1. 16. 
1119 ἴθυτῃ δύναμις ΔΡΡΘΒΣΑ {ο πιατῖς ἐ]ιο 
ερτασίέσαϊ ἵπβπεπορ) ψΠίοῖὮ οπρ]Ώέ ἴο 
Ῥοτταᾶρ απᾶ απἰπιβίθ {1ο εὐσέβεια; 
ΟΟΙ1Ρ. 1 Οος.1ψ, χο. Όπ ἐ1θ οἩατεοῖοτ 

ἀορὶοίθᾶ η {ἐπί απᾶ ἴλο Ῥιθοθᾶίπα 

61831888 ϱεοθ Αα βἰτ]]έπρ Βετπποπ Ὦγ ΒΡ. 
ΗΑΕ, δεηπι. ἄχντῃ. Το. Υ. Ῥ. 366 
(Οχὲ, τ827). καὶ τούτους ἀποτρ.] 
ἔγοπι ΤΗΒΒΕ {ΥΠ αωαμ. 119 καὶ 

βθ6Ίη6 Ίοτθ {ο τοϊβῖπ {ΐ5 Ῥχορεχ {οΥ0θ 
ὮΥ ερθοϊγίηᾳ ἴλοβο ραχΜου]αχ]Υ π]ο 
Ψ6ΥΘ {ο Ὦε ανοϊἀθᾶ; ἴποιε Υ/6τθ 50118 
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τούτων γάρ εἶσιν οἱ ἐνδύνοντες εἷς τὰς οἰκίας καὶ αἶχμα- 
/ , 

λωτίζοντες γυναικάρια σεσωρευµένα ἁμαρτίαις, ἀγόμενα 

οἳ πΊοπι ἩορθΒ τηῖραέ ὃο επ ετέαλπεᾶ 
(9Ἡ, 11. 16), ἴλθεθ Ἡούπθυας Ῥο]οπρεᾶ ἰο 
ΑΒ. {8Υ πιοχθ ἀερτατοᾶ ο1888, οἩ ἩἨοτα 
Ἰηβίταοβίοη που]ᾶ Ὦο ἔἩτοπη 8πγαΥ, 

απᾶ ψἍο ποσο ἐπο ηε]απολοῖγ ἴ7ρ68 
ΟΕ ἴἩρ Ίογθ ἄατε]ορεᾶ πιγβίθιΥ οἱ 

Ἱπϊᾳπζγ οἳ 0Πθ ἔπίατε; ' καὶ Ῥοπίτησβ 

Βἳ ἄσαδβ Ῥογβοπββ ἐποῖί οοπἑθπάἴτα1β, 

Ἐ]οία, Ώευανγ. Ὑοὶ. τ. Ρ. 636,-- 0 
ψποτα ἠλ1ς απιᾶ αἰπαί]αχ πββρος ο καὶ 
816 πε] Ππθἰχαἑεᾶ. Ἠεγάεης, 86ΘΠΙ5 

ἴο Ἠατο πα]θβεᾶ ἡἨί5 ρτο]πβίτο πᾶ Ῥτο- 

Ῥηθίίο 16{Θ6ΓΕΠΟΘ, πἨθη Ἡθ βΡΡ]68 α]] 

ιο οτί] οἩαταοίοτίβίος 8,οτθ ΊπεΠ- 

Βοποθᾶ βρεοία]]σ απᾶ ρατήσα]ατ]γ ἴο 
πο ϱττοπθοτς ἐθασ]θχα οξ Εις ϱγεθεπέ: 

119βθ Ἰαήδετ, α5 ἴλμο {ο]οπῖπρ ΥεΓβες 

ΕΠΟΠ, Ε98ᾶ πιαΏσ ον1] οἸοπιθπίς ἴπι οοτι- 

πιοη ψηλα έλσπι, Ὁτό ἔπε ἔπο οἶαββες 

ψετθ ποῦ Ιάεηίῖσοα]. ᾿Αποτρέπ. (8 ἅπ. 
λεγόμ.) 18 πθβτΙ ΕΥΠΟΗΣΠΙΟΙΕ ση 
ἐκτρέπ., 1 Τΐπα, νἰ. 2ο, απᾶ {οϊπεᾶ 
βἴτΙ]αχ]γ πΙ(Ὦ απ βοοπβα{[το. 

6. ἐκ τούτων γάρ] 119 γὰρ (πο ἔο 
Ρο οπα{{6ᾶ 1π ἱταπε]., 85 Οοπγὺ., 91.) 

βθττες οθασ]γ απά ἀϊβαποῦ]γ {ο οοππθοῦ 

1ο {αίασο θπάἁ {πο ρτθβεη/{. ΤΗ9 βεεᾶς 
οἵ αἰἰ {πεςθο ον] στο ρειπηϊπα ης 

ετε ϱ{ 61θ Ῥτοβθπό παρ; απᾶ Τίτπο- 

615, Ὦσ Ῥεϊπρ βπρρ]εᾶ πια οτἱθθτϊα, 

ἀθτῖνοᾶ ἔχοτα ἴ]ιε ἀευεϊορθᾶ Γιδωγε(βοπιθ 

ἀπᾶθθᾶ οἳ ἩΏΙοἩ, ἔχοντες µόρφωσω 
κ.τ.λ., ἈΡρΙθᾶ οὐτίοπε]γ εποτρ]: {ο ἐ1ιο 

{θασ]θσς οἱ Ἠΐ6 οπΏ ἆβγβ), πας ἴο ο 

ψαγπεᾶ πμ τεβροοί {ο {1ο ἀευεϊορίπα 
Φτεδεπὲ: οΟπηΡ. ΟἨ17Α. ἐπ. ἶοο. τετ 

16 {πας πο ΕΒΒΟΠ πΏθίθυος γη {ὰ τοῦ. 
ἔο οοπβἰᾶθτ εἰσὶν 8, 'ῬΓΕΡΒ. Ώτο Σαἱπτο.) 
οἱ ἐνδύνοντες] ΄έ]ισί 01ο ογεερ ὑπ.) 
ΊΚθ βειρευίς (Μ 601161), ος πο]νθς 1πΐ4ο 
9 Ξοἷᾶ (Οοταγ); εἶδες τὸ ἀναίσχυντον 

πῶς ἐδήλωσε διὰ τοῦ εἰπεῖν, ἐνδ.; τὸ 

ἄτιμον, τὴν ἁπάτην, τὴν Κολάκειαν; 
Ο0Ἠπγ6.: οοπιρβτεςσαᾶθ 4, παρεισέδυσα», 

ΨΊθγθ {ο οο7θχ{πθββ απᾶ Γυγέΐνα οἷιᾶ- 
χαοῦος οἱ {πο Ιπίτυεῖγο θαο]ετβ ἶ6 εῦ 

π1οτθ Γα11γ πιαχ]εᾶ. Τ19 τοτὮ 18 (ἴπ 
18 Εοτπη) α ἅπ. λεγ. ἵπ πο Ν.Τ., Ῥαΐῦ 

18 αβθοᾷ ευ/Ποϊοπ{]γ οἴέοη ἵπ ο]αςςίοδ] 
ἄτεεῖς ἵπ βἴπη]ας ππεβπῖηρθ, Ῥοΐπα 

να εἶς, 6.0. ΑπίβίορΏ. Τε6ρ. 1020, 
εἶς...γαστέρας ἐνδύς, απᾶ πΙ(Ἡ Αν β παρ]θ 
ἀαῦ., Χεπ. ΟΨΥ. ΤΠ. 1. 13, ἐνδύονται 
ταῖς ψυχαῖς τῶν ἁκουόντων. 

αἰχμαλωτίζοντες] “Ιεαάίπῃ σαρίίέυε ;᾽ 
1ιαχο σί. 24, Βοπα, τῇ. 23, 3 001. Χ. 6. 
ΤΗ18 γειΡ 156 πβ181]γ βρεοῖβεᾶ 45 οπθ οἵ 
1οβθ ποτᾶς {π πο Ν.Τ. ν]]οᾶ Ώλτε 
Ῥορδν ἐποτπρΏί ζο Ῥο οἱ Αἰεχαπάτίθη οἵ 

Μαορᾷοπῖαα οτἰαίη ; οοπαρ. Ἐϊβοίοας, 

Ῥγούζμδ. ΧχΙ, 2, Ῥ. 603: 19 15 οοπᾶεπιπθᾶ 
Ὁψ 11ο Αήοϊκίς (Τ1οπ1, Μ. Ῥ. 23, εᾱ. 
Ῥετη., Τιουεοῖς, ΡΙΤήπ. Ῥ. 442). ἴλθ 

ΑῑΙο ΘΣΡΙΘΕΕΙΟΠ Ῥοΐπρ αἰχμάλωτον 

ποιῶ, Ἐχκαπηρ]θβ οἳ {16 π5θ οἳ {θ 
νιοχᾶς 11 Φ0β6ρΊπ8, ΑτπΐΑΠ, ο., 819 

Εΐνεπ 1η {θ ποίθβ οἨ Τ1οΠΙ. Μαρ. 1.ο. 
γυναικάρια] «56118 ὠωοπιοπ,’ “πια ίθτοι» 
188,’ Ταἱρ., «χτιπείπα) Π1εοτα]]γ «π- 
Ἠουτία, αη αΡείσ. πεαῦ.], ἀοῦμ; ἐπ 

ἄἰπιιπαῄνο οχργοββῖης οοπ{θπιρῦ, γυ- 

ψαικών δὲ τὸ ἀπατᾶσθαι, μᾶλλον δὲ οὐδὲ 

γυναικῶν, ἀλλὰ γυναικαρίων, ΟἨ1γ8.: 
ΘΟΠΙΡ8ΙΘ ἀνδράρια, ΑπίβίοΡΗ. 4οᾖαγ. 
17, ἀνθρωπάρια, ο, Ρϊωδ, 16, Τηἱ8 
πΙΘΩΦΙΟἨ οξ ΠΟΠΊΘΠΏ ἵπ οοπηθσίοἩ πι 

{19 {8169 {οαοἼευς 18, 38 πα βΏ{ Ὦο ἴτηα- 

ρϊπεᾶ, ποῦ ραβεεά οτε Ὦσ ἴποβθ πο 
αἰίποῖς [Πο σοπυΙΠΘηΘΒΒ οἱ {Π1β θρ]β6]θ 

οοπιρ. Β81χ, Ῥαείογαῖῦχ. Ῥ. 36. Τα8ΐ 

119 ἀποβίϊοβ οἳ {19 πεοοπᾶ απά τά 
οθηἰτιτίθβπηαᾶθ πβθ ο{ποπαθη 1η {1 4ἱθ- 
βεπαπα{ῖοη οἱ ἐλοῖτ Ίθγθβῖ65 16 α 1πετθ 

ππιαζίοι οἳ Ἠβίοτγ; οοΠ1Ρ. ΕρίριβΗ. 

Ἠατ. Χσσι, 11, ἀπατῶντες τὸ αὐτοῖς 
πειθόµενον γυναικεῖον γένος, θᾶᾶ Ίτεῃ. 

Ἠσγ. τ. 13. 8, 8]. (ο. Μαββ.). Άτα 

πνθ ἩΟΠΕΥΕΣ ἨΠββΗΙ {ο οοπο]αᾶς ἐλαῖ ἃ 

1, 
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/ , η" , 

7 ἐπιθυμίαις ποικίλαις, πάντοτε µανθάνοντα καὶ µηδέποτε 
- 3 

8 εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν δυνάµενα. ὃν τρόπον δὲ 

Ἰαννῆς καὶ Ἰαμβρῆς ἀντέστησαν Μωΐσεῖ, οὕτως καὶ 

οοσβθ οἳ βοξϊοη, πΏ]οῖὮ ἵαα Ίτπ Γαοἱ 88 

οἷᾶ ας ἐ]ιο {β]] οἳ Αα (τ Τάπα. 11, 14), 

Ῥε]οπροᾶ οπ]γ 6ο ἔλ1θ (πποβίΙο 678, απᾶ 
ψαβ ηοῦ Α]6ο ϱποοθββ{α117 ργβοὐ]βεᾶ Ίπ 

ἴηθ ΑροβίοἩο αβοὀ Ἡοίπαίας απᾶ 
Έ]θπου ποῦῖορ ἐλο βοπαθαέ βἰτη ]ατ 
6οἵχβο αἰχ]θαθοᾶ {ο ἴπο Ῥματίςος, 
ΖοβερΗ. «4πίΐᾳ. ἁνιτ. ε. 4. οπβπ]ααϊ 
βἄἀάποςβ Αα, γίροτοπΒ ρ8β58ᾳ6 οἳ ζ.6χοπ1θ 
(Εγίαί. αἲ ΟΜεείρῃ. 13. 4) οἩ ἴ1θ 
{ρπιβ]ο αββοοῖαῦθβ οί ΏθγθβΙβτο]ιβ, πΏΙο]ι 

Ώοψθτετ 18 {οο 1οηρ Σο οἰδαθίοη. 

σεσωρευµένα] /Ἰαάσπ,) "ρ-]Πεαρεά :! 
{19 τατΏ σωρεύεω (οοππθοθθᾶ ΡτοβαΡΙΥ 
ψη(]Ἡ σορός) ο00ΠΤ8 βραίη, {π 8 ᾳποῦΒ- 
Ίο, Ῥοπα. χῇ]. 29, βπᾶ ζοτοῖθ]σ ἀθρίοίβ 

τὸ πλῆθος τῶν ἁμαρτιών, καὶ τὸ ἄτακ- 
τον καὶ συγκεχυµένον, ΟἨΙΥΒ. Όπ {πο 
Ἰπβίγηχησπ{η] ἆρ το ἵπ οοππθχίοη πά(]ι 
ἄγεσθαι, 568 πιοῖθβ οπ ἄα], υ. 18, απᾶ 

ΟἩ 1λθ {οστη ποικίλος [ΠΙΚ-, οοπηθοί- 

ϱἃ πι πικρὀς], 890 Ῥοπα]άς, Ογαἲ. 
8 266, Ῥοῦῦ, Ε{πιοῖ, Ἐογεο]. Το. 1τ. 

Ῥ. όοο. 

7. πάντοτε µανθ.] ΄ευε Ιεαγπίπᾳ,᾽ 

--ποῦ ἩθοθΒΒΗΣΙΙΥ «ἴπ οοπγεπβρις 

ΟΗτίβάαποσαπι” (τοῦ.), Ὀαέ ἔτοπα ΑΠΣ 
Βο"τσθ ορθη {ο ποτ. Τὲ γ/αΒ πο 1οτθ 

οἳ χα] {Παῦ ἱπαρε]]θᾶ ἔλεπα {ο 16βτη, 

Ρα οπ]Ψ α πηοσρίά 1οτο οἳ ποτε]όγ; 
ερτφουπ]οβ{ίθ οὗ ΙπβίαΡ{Η{αΐο απη]τηϊ 
ΒθΤΡοΥ ποτ, απβγυπό, 644119 β1118 ἄθ- 

βἰάςσϊς αοοοπιτηοᾶα,᾽ Εβδ. 

καὶ µηδέπ. κ.τ.λ.] “απᾶ εί πευεχ αὐῖε 
ἐο ο0πι6 ἴο ἐ]ιο Γι Ππιοι]εᾶρβε οἱ ἴ]ιο 

ἐπ], 6ΟΠ1Ρ. ποῖθΒ ΟΠ Υ6Υ. 11, Π1θιθ 

{ιο {αἱπῦ απ 1{λθ[]ο ἔοχοθ Οἱ καὶ 18 Π1ΟΙΘ 

βίτοπβ]σ πιβτ]κρᾶ. Τ19 δυνάµενα 18 ποῦ 
πη(ποτ{ ΒΟΠΙΘ βἱρπΙβοβποθ» Ίπ ἠιοῖς 
Ῥοΐζει παοπαθπ{ς {1ογ παὶρ]ιῦ οπᾶθατους 

ἴο Αὐἰαίπ ο ΒΟΠΠΘ Ἰιοπ]θᾶρο ο {9 
ἐταζ, Ότ{, πθγ πθύθς βαοσθθᾶ; ἐπω- 

ρώθη ἡ καρδία, ΟΠ1ΥΒ. Τ19 οοπάἰθίοπα] 

πρρβ/άτο µηδέπ. 16 πβεᾶ πΙ(} {1ο ρ8χ- 
Βοἱρ]θ, 35 ἴο οἰτοπτηθίαιορ οἱ {λοῖτ 
ἀπαβΙΗΐσ {ο αἰζαῖπ 1119 ὑττπῖἩ 15 εἰαῦοά 
ποί 88 4η αὐβο]πίο {αοῦ, Ὀτό 8 βαΏςο- 

απεη{]γ 8 οἩαταοῦεγ]βίίο οἳ {λεῖτ 188, 

Ἀπᾶ οἳ {Ἠθ τθβπ]{β {ο νλ]]οῖ 19 1εᾶ; 

{ποτρΗ {παγ πετθ οοπβίαπ{]γ]οαττίηᾳ, 

Ἀπᾶ α Ἰποπ]εᾶρο οἱ {ο ἔταα τοὶρ]ῦ 

Ώανθ Ῥθεια α]ήπιαΜεΙγ εχρεοἰεᾶ, γεῖ 
{67 ποτοτ ἀἷᾷ αἰαῖτ {ο 16: βεθ Ἠποτ, 
αν. ὃ 56. 5, Ῥ. 428, Επᾶ [1ο οορίοτΒ 

Ἠεί οἳ οκςχ. ἵπ ΑγΊεχ, Ρατίίο. Νερ. 

οἩ. 15, Ρ. 28454. Τη εβπιατρ Ἠοπ- 
εγεγ πο {οτος οἳ μὴ πι ῬατΏοῖρΙθς 
11 ἴηο Ν.Τ., 19 ταις ποῦ Ῥο {οχροῦίος 
Πιαῦ {18 πεαρο 18 ἴπο ῥτγευαἰ]ίπῃ οπθ 
οἱ {πθ ββογθᾶ Ἰ/είνετβ; β88 ἄτερη, ἄτ. 

2.122. Τηθβιβ]θοίβεπθΓΒ]1Σ{5]αχρθ]Υ 

ΠΠαβίχαἰεᾶ Ὁσ γ]οτ, οἩαρ.τΣ., Ὀαῦ 1έ 
18 τηποἩ {ο θ τορτοθίθά ἐλιαῖ ϱ, πτοσ]ς 

βο βπαθπί {η εκαπιρὶθβε]ου]ά οὔΐοτ Ῥο 
5ο ἀεβοῖοωπί ἵπ Ῥοτερίουίσσ. Ότ ἐπί- 
Ὕνωσιν κ.τ.λ. 888 16Η. {π ποῖθ οπ 1 

Τΐπιι Ἠ, 4. 
8. ᾽Ιαννῆς καὶ Ἰαμβρής] /Ζαππεν 

απᾶ «απιῦγερ;’ τὰ τούτων ὀνόματα 

οὐκ ἐκ τῆς θείας γραφῆς µεµάθηκεν ὁ 

θεῖος ἀπόστολος, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς ἀγράφου 
τῶν Ιουδαίων διδασκαλίας, Τ]1θοᾶ. {πι 
1ου. Φ8ΏπθΒ απᾶ ζαπιῦσθς [Ἰωάννης 

Ο1: απᾶ Μαμβρῆς ΕΕ; Υπ]ρ., β1.], 8ο- 
οοτᾶῖτρ 0ο αποϊαπὲ Ἡθρτεπ ἰταᾶίοτ., 

ψετθ ο]θί αταοΏῃ ἔλθ π]βρίοίθΏΒ πο 
ορροβθᾶ Μοβθς (Ἠχοάαα τί. στ, 22), 

Αἰγύπτιοι ἱερογραμματεῖς ἄνδρες οὐδενὸς 

ἵττους μαγεῦσαι κριθέντες εἶναι, Να- 
πηρηίπς 1η Οχὶρ. 6εἶδ. τν. δτ; 8εθ Τασ- 
ραπα Φοπα(1ι, ο. Εποᾶ. Ἱ. τὸν απᾶ τὴ. 
ττ, απᾶ οοπ1ρ. Ἠιβοῦ. Ῥγάρ. 1Σ. 8. 

1ο 81θ {ηχου βαῖά {ο Ἠβτθ Ὄθου. 
βΟΠ8 οἳ Βα]ββτη, απᾶ {ο Ώατο ροτἱβαοί 
οἴ(μο η {119 Ῥεά Βθα, ΟΥ αὖ ἐῇιο β]ατσ]ι- 
ἴθν αξίος 1ο ψοσβῖρ οἱ ἴο ρο]άθα 
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ο 9 ..) . ν 
οὗτοι ἀνθίστανται τῇ ἀληθείᾳ, ἄνθρωποι κατεφθαρµένοι 

9 - 

τὸν νοῦν, ἀδόκιμοι περὶ τὴν πίστιν. ἀλλ᾽ οὐ προκόψου- 9 

οα]Η; 5θθ ἴλθ ΠΠΙΘΓΟΜΘ Ρ8ββ8ΡΘΒ οἶεθᾶ 

Ὁγ ἸΜοϊαῦ, ἔπι ἶοα. 18 16 ἴναβ ρχοραῦ]θ 
ἴπαῦ ὀ1θ Αροβί]ο ἀογ]γοά ἔἼιθβθ Π1ΑΠΙΘΒ 
1τοπι 8 ουχτεηῦ οπᾶ (υεῖπρ αποϊθᾶ ὮΥ 

Ἡϊτα) ἐγιο ἰχαᾶϊδίοα οἳ ἴλιθ ο επὶςῖι 
ΟΠιχοἩ, Τ1θ βαρροβίἶοη οἳ Οτίρεη 
(6οπιπιεπὶ. ὑπ Ἰαἲί]. δ 117, οι. 111. 

Ῥ. ο16, ο. Ῥεποᾶ.), {ιαῦ {πο πατε 

νιθτο ἀθτ]νοᾶ ἔτοπα 8Π βΏοοσγρΏα] ψοχ]ς 

οα]]οᾶ /απιπῖς οὗ ἹΜαπαονῖα Τή065,) 

οβηποί ο εαὐρίρηα{εᾶ, Οὐ]δοίῖοπα 

αγτροᾶ αρα ἰπβῖ ἐμο Ιπίτοᾶπσίδίοπ οἳ 1ιθβθ 

1181Ι1ΘΒ, Ψηθη ρταγοἰγ οοπβἰἀθχθᾶ, γη] 
Ρο Ξουτιᾶ {ο Ὦο οἳ πο ποἰραῦ π]αίρτου; 

ψἩσ πας πο Ιπβρῖτοᾶ ΑγΡοβί]θ ποῦ {ο 
τρναϊπᾶ Ταπιοί]ιγ οἳ {πο αποϊοηῖ ἰταᾶ]- 

Ώοπα οἳ Ἠ1β οοη{σΣ, απᾶ ἴο αἱθθ ἔπο 

ΏθΙηθΕ ὙἩ]οἩ 6ποτο 18 676σγ 168ΒΟΠ {ο 

ΒΡΡΟΒΘ Ἡθθ ἴοο οἸοβε]γ οοηποθοίθᾶ 

ψ(Ἡ ἐ1ϊθ θατ]γ ΗΙΞἴΟΣΥ οἱ ἴπο πβ{Ιοη {ο 

Ῥο οββ17 ξοχροίζου Έ ον ξατί]ος τοῦ. 

5οθ Βρεποθχ” ποίθ οἩ Οτῖᾳ. 6εἵ6. 1.ο., 

Ἀπᾶ {ον Η{θχᾶτγ ποβῖοθΒ, άο., που, 
ΕΤΕ. Ατό ' ζαπαρτος,) Υοι. τ. Ρ. 635. 

Τ]οχο {6 8 βροοῖα] ἑτοαίίσο οἩ {119 ϱαἳ- 

19οῦ 07 5. α. ΜΙοπαο]ίᾳ, 4ο, Ἠδ]. 1747. 
οὕτως καὶ οὗτοι] “{]ιιε ἄο ἴ]ιεδε πιει 

αἴρο υϊέ]δίαπᾶ ἐἶνο γω]. 19 ροϊπίβ 

οἳ οοπαραχίβοη Ὀθέπθεπ {16 ἔα6θ απᾶ 
ἀερταγεᾶ {θασἩοτβ ο {πε Ρτθβεπύ απᾶ 

ιο βοσοεχοτΏ οἳ {πε Ῥα5ύ οοπβίθύ ἴη 

(α) Ἀπ ορροβίΠοη έο {1ο ἐτιίΠ, ἀνθί- 
στανται τῇ ἀληθείᾳ (οοπιρ. Αοῦς α1. 8, 

ἀνθίστατο δὲ αὐτοῖς ᾿Βλύμας), Επᾶ (0) 

ἴλθ ρτοβί]θες οἹιαχαοίεχ οἳ {ηβί οΏΡο- 

βἰήοη, απιᾶ ποδοχίους Ῥθίταγα] οἳ ἐπείσ 
{οῖ1σ; ἡ..«ἄνοια αὐτῶν ἔκδηλος..,ὧς καὶ 

ἡ ἐκείνων ἐγένετο. Αἲ ἴλθ βαπ1θ Ππαθ, 

ψηλοί ὑποίείίπρ οτι 8 Σατίμες !ἐογίσπι 

οοπαρβσβ{ήοπίβ,᾽ 16 {5 ορτία]η]γ οοηβ]ρῦ- 

οπέ Ῥοΐ πο] 1ο ρχθβεπῦ οοπ{εσῦ 

(οοπιρ. γόητες Υεχ. 13) απᾶ πμ οέχος 
Ῥβββρ6β οἱ Βοπρίατο (6.0. Αοαίς τι. 
94., αἩᾖ. 6 Βᾳ., αἲσ. 14, τ0) ἴο βββαπιθ 
ναί, χο Ζ4ΠΠ68 απᾶ ζαπιΏχθβΒ, ἔλιθβε 

4186 {6βο]ιοχβ ποτθ ρου ἱθᾶ {ο δυα!] 
Ἰπθπααο]τος οἱ οοοι]6 ΡοππεσΒ ἱποοπηπη- 

πῖσα)]θ απιᾶ πβοσθββΙὈ]9 {ο 901168; 598 

Ὑθβίηρ. ὑπ ἴοο., ΑΠᾶ οοπρ. Νοβπᾶος, 
Ρἰαπιίπῃ, Το]. 1. Ῥ. 216, ποίθ. 
κατεφθαρµένοι τὸν νοῦν] ' σονγιαρἰεᾶ 
ὅπ ἰλποῖν πιϊπᾶ ;᾽ οοπιρ. 1 Τΐπα, νῖ, 5, 

διεφθαρµ. τὸν νοῦν, Εχιᾶ 89Θ ποίθᾶ Απιᾶ 

ΧΘἴΘΙΘΏΟΘΕΒ. Τ19 οἶα1βο τιασ]κ: ἐΠθ 6ος 

πηΟχΑ] ἀἄορταναίίοα οἳ ἴ]μθβο ππἩΒΡΡΥ 

πιθη; Εχλεῖτ νοῦς (πο Ἡσπικα αρίῖε 
γἰθπεᾶ ῬοίἉ ἵπ 168 ΙπίεΠεοίας] απᾶ 

τηοσα1 αβρθοίς, Ώε]1ὐσβοῖι, Β{01.Ῥεψ ολο]. 
ἀν. 16, Ῥ. 244) 16 οοιταρἰεᾶ, {πο 11θ- 

ἄτατα οἳ οοπαπηππ{σα{Ίοη ψνἩ ἴπο Ἠο]γ 

Βρϊπϊΐ οἳ ἄοᾶ ρο]]α{εᾶ; πο ΠρΏί ὑπαί 

18 νηῖἩ 16 Ῥεοσπιίηρ, 1 πού αοὐπα]1γ 

Ώθοοπ1θ, ἄαχ]«ΠΘΕΒ; οοπαρ. ΕΡΙ. 1ν. 17 

Βα., 8Πᾶ ποῦθΒ ἔπ ἶοο. Τ19 ἀϊῄρτεπος 

Ῥούποεη {χο οοπαροιπβ διαφθ. (τ Τΐτα. 

1.56.) απᾶ καταφθ. ἵ5 τετγ εΠρΏῦ; Ῥοῖα 
ας Ἰπέρπαϊτο, ἐχε ἔοιτηθχ ροίπ{ίηρ Ῥο6ς- 

Ἡ8ΡΒ ποσο {ο {πε ρεγυαείυε ηβίατθ, ἴμθ. 
1α{ΐοχ {ο ἐ1ιθ ργοδἰγαϊΐπᾳ οἹλαχηοίες οἳ 

ἔιθ φθορά, Βο βοπισπ]αί βἰταί]θτ]γ 
ΣοΠΑΤΒΒ, καταφθορά, ἡ παντελὴς ἁπώ- 
λεια" διαφθορὰ δέ, ὅταν ἄλλη οὐσία δι 
ἑτέρας ἀφανίξζεται, ὥσπερ τὸ σώμα ὑπὸ 
σκωλήκων, Τε, ϱ. 1184. 

ἀδόκιμοι κ.τ.λ.] 'γεργοδαῖε οοποεγπῖπᾳ 

ἐλε Γαἶε];᾽ απαρρτοτεᾶ οἱ (ππρχοῦθ- 

Ἠα]41ᾳ,’ Ρο ΊΝ.), απᾶ οοπβεααθη!]γ «1θ- 

ἠθοζαποί,” η {ο τωαθίθχ οἳ πο {αδ1ι. 
Τ19 αοὐτο ὑταπε]αίίοτ (« πα]]βτη Ῥτο- 

Ραπᾶ1 {που]αίθτα Ἠαβεπίθβ;’ Βεηρ.) ἵδ 

ρἱ8ΙΠ1Υ ορροβθᾶ Ὀοίμ {ο Βὲ Ῥα 1) απά 
119 Ῥτουα{Ηπιῃ πο οἳ {119 ποτᾶ; οΟΙΠΡ. 

Ῥοπα, 1, σδ, 1 Ο0Σ. 1Χ. 97, 2 005, αἰ, 5, 
πας, 1, τό, αηᾶ ΒεΘ ποῖθΒ ΟἨ οἩ. . τ5, 

Απᾶ Ἐτίια, Ἔοπι. οι, 1. Ῥ. 8ι. Οπ 

1118 ἆβο ος περί, 8εθ ποίθΒ ον 1 Τίπι. 

ᾱ, ΤΟ. 
ϱ. ἀλλ οὐ προκόψ. κ.τ.λ.] “Νοί- 

υὐηείαπάίπῃ 116 ε]ιαῖῖ πιο πια} 1- 

{λε αἄναπος; ἀλλὰ στα 195 ἐπὶ] ᾱ- 

12 
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ρα] - ” εκ 
σιν ἐπὶ πλεῖον' ἡ γὰρ ἄνοια αὐτῶν ἔκδηλος ἔσται πᾶσιν, 

Ἅ ὡς καὶ ἡ ἐκείνων ἐγένετο. 
Κποφεςί αἶκο πι Σὺ οὲ παρηκολούθησάς µου τῇ μοι κωοσον ας πι 

Έν1 πιεη βμα11 αἄταπσα, Ὁπί ἄο Έποι Πο]ά {9 {ο πε πο 7 
Βοτίρίατες, ὙΕίο π] τηλκο Έιθο προ θπά Ῥετξεοί 

10 

10. παρηκολούθησας] Βο Τέεε], θᾶ. :, νὰ ΑΟΕΝ (Ε ἠκολούθησαν); 17; 
(αο]η., Ηιέλου, Ἠγἱεείπρ., Τ,εο, Αἱ/.). Τπ Ἠϊβ σηᾷ απᾶ ΤΕ οᾶᾶ. ΤΐεσΠ. αἀορίς 

παρηκολούθηκας φὶ(]ι ΤΕΙΕΙΙ; ΑΡΡΥ. πεατῖσ α1] παᾳς,; ΟἨ:7Α., Τηοσἀ., Ώαχα., ο]. 

(Έεο., ἀγίςεδ., δο]οῖα, Ἡογᾶξω.). Τ19 παρ ἄοθε πού βοοπι {ο Ὦθ {οτ ἔ1ιο Ὀοΐέας, 
Ἐιπίρτπα] οτἰἆρποθ ΒΘΕΠΙΒ ΠΟΥ {ο Ὦθ οἶθατίσ ἵπ Έατοιχ οἳ ἴπθ αοπἰαέ; Ιπέετας] 
εγἰᾶρηοο 16 Ίο εᾳπΒ11γ οἶεατ, ἐθ Ἠοχίβέουγ {οπθ οἳ {ιο οἈαρίετ (οοπαρ. 165. 6, 

τη) Ῥεῖηρ ἴαχ Ίχοτθ 19 ΠΔΣΤΙΟΩΥ πΙ{Ἡ {πο αοτῖβέ ἴπβη ντ {11θ ροτίθοῦ. Τ19 

Ῥοχ{θούῦ που]ά Ιπιρ]σ {μαῦ {πο οοπᾶαοῦ οἳ Τπιοίαγ ποβῖορᾶ 1πΠ τετ. 1ο 84. 588 

οοη/Ιπιηρ {ΤΘ Β.Π1Θ (βτριπηθη{ο ηδέαν αᾱ Ἱποϊίαπᾶπτα Τπιοίμεπτα,” 0915.) 

{19 αοτῖαί, ΟἩ ἐῑο οοπίτατγ, Ὁσ ἀταπίτπρ αἰξοπ/[ίοπ {ο {11ο ρ8ςῖ, απᾶ Ῥοΐηρ εἴτωρ]γ 
Βἱ]θηί ας {ο ἴἨθ ρχθβθΏό (966 ποΐθβ οη 1 Τ1ε8ε. Ἡ. 16), βαρβεςία ἴπε Ιαΐοπί εκ- 

Ἱοτίαίίοπ {ο Ὦο οατε[α] {ο βοὔ ποπ 88 ἴπθῃ. 

τοχββ/νο ἔοτσο (αἩϊ ρτατίου ᾳπθθᾶατα 

οΡρΡροβ]6ίο 1πΐογ ἄπο επαπ{ῖα{α Ἰπ[οτο- 
ᾱλν, ΚΙοίσ, Ώευαγ. Ὑο]. τι, Ρ. 3) Ώθτθ 

οοπ/ταβα πρ ἴ]ο ορροβΊ{ίοἩ απᾶ 118 α]Μ]- 
πιθ{θ τοβπ]ζᾳ, απᾶ (πυρ Ιπτοᾶποῖηρ 

βτοιηᾷ {οχ οοπβο]α{Ίον., 'βάποῖα γἱοίο- 

τῖορ Τϊπιού]θΆτη απ/τηα! οἆ οθτζατηθη,) 
Οᾳ]ν. Τηθτο 18 Ἡοπθτεσ πο βἰβθεπιεπέ 

οοπ{ταᾶἹ]οὔοχγ {ο τεχ. 13 απᾶ οἩ. Η. τ6 
(ο Τγ.); αἲὶ ἐἩλο Αροβίθ βαὖβ 1π ἐβοί 
18 ελα {Πετο ϱ]ια]11 πο γεαῖ πιᾶ α)Μἰ- 
πιαίο Ἀἄπαπορ; κἂν πρότερον ἀνθήσῃ 
τὰ τῆς πλάνης, εἷς τέλος οὐ διαµένει, 

0178. Τ19 ρ]οββ οἵ Βθηρε]---ποη 

Ῥτοβοϊοπέ ΑπιρῃἉβ; Ώηοη 118, αὖ 8198 
βοᾶποαηί; απβΏ(ΙβΊα 1ρβῖ οὗ θοσυτα 

Εἴπη]ος Ρτοβοῖθαῦ {π Ῥε[τς, Του. 13:--- 
18 ομνίοπβ]σ ἀποιβ]οίεπῇ {ο πιεοί {πο 
ἀἰβΙοα]όγ; οοπιρ. εσ. 13, πλανώντες, 

Απά οἩ. 11, 17, νομὴν ἕξει. Τ1θ βἄγαπσθ 

18 πο ἀθπίεᾶ, Ῥτῦ {11ο 5ωσσερο[ιῖ αᾱ- 
ναπος, {.6. ση (που ἀείεοβίοη απᾶ ϱΧ- 
Ῥοβατθ, ἵβ ἀρπ]εᾶ; οὗ λήσουσι µέχρι 

πολλοῦ σχηµατιξόµενοι τὴν εὐσέβειαν, 

ἀλλ) ὄτιτάχιστα γυμνωθήσονται, Ἱ θοᾶ., 
Βεο Ἐ)βῦ. ἔπ ἶοο. ἄνοια] /δεπθείεβε- 
πθθδ,᾽ “οίο]ιεά Γοἶἴη], 'απιθηβ]α,᾽ Ῥοσα; 
οοπαρ. 119 τν]. 11, ἐπλήσθησαν ἀνοίας, 
νηθτο {ἐ]ϊθ πεαηίηρ ἶβ ποβτ]γ ἴμο β8παθ, 

Απᾶ 1β ποῦ ΄γαρε οἳ Απ ΙΠΒΕΠΡΑ{θ Γπᾷ᾽ 

ο Ἰποαίίο, ϱ]. (5860 Τ{πογᾶ. τπτ, 2, 
ψΊοτο 1ὲ {5 βροκοπ οἳ 48 8π βοοοπιρᾶ- 
πηἴπιθηί{ οἱ πάχος θπᾶ 88 βποῖ ππ[ανους- 
819 ἔο εὐβουλία), Ῥαΐ, 58 {π ἴ1θ ρτθρεπό 
856, «βθπεε]θβρηθςς ἴπ  πποτα] ϱ6 πεῖ 

85 Ιπίθ]]θοίααί Ῥοἱηύ οἳ νῖθυν, /αοἰεκεᾶ, 

88 πο 95 ἐπεεπεαίς, Γον ;) 9ΟΠΙΡΒΣΘ: 

Ἔθοῖς, Βέδῖ. δεεῖεπῖ. τα. 18, Ρ. 51, απᾶ. 

Βθθ 2 Μβοο, χἰν. δ, 65Ρ. ΣΥ. 33, απᾶ 
Ποβερμ. ἁπίίᾳ. ντ. 3. {, Ψ1ετθ ἄνοια 

18 ]οϊπθᾶ πὶζ] πονηρίἰα, πᾶ αδογϊρεᾶ {ο 

Απαῦ. ΤΊο τεπιατ]ς οἳ Οοσα” 15 τετ 

ηθᾶς ἐς ἰχαῖΗ, τῆς αὐτῆς γενεᾶς καὶ 
τοῦ αὐτοῦ αἵματος εἶναι ἡ κακία καὶ ἡ 
μωρία. 

ἔκδηλος] ΄ορεπῖψ πιαπὶ/εεὲ,) ἀδιστάκτωε 
Φανερός, Οοτασ; οοπαρ. Ἐκοᾶ. τη. 18, 
ἴκ. ττ. ΤΠε ποτᾶ 15 8 ἅπ. λεγ. ἵπ ἴμθ 

Ν.Τ., Ὀαΐ ἶ6 {οαπᾶ ἵπ θβε]ος (Έοπι. 

11.Υ. ο), Ἀπᾶ 16 οἳ ΟΟΠΙΠΙΟΠ Ο60πσΣΘΠ6Θ 
ἵη ]αΐοτ πτ]ίθςς, 3 Μαοο. Π. 1ο, γἰ. 6, 

Ῥοἱσὸο. Ηἰδὲ. τπτ, 12. 4, πτ. 48. δ, ]. 
1ο. Φαρηκολούθησαφ] ' οτί α Γοὶ- 

ἴουεν ο, 2Δ8 Δ.Σ] [ποπίαξῖ Ῥορί] 

Βστ., ἐ.6. Ιδλοκοαα αβα ἀἱβοῖρ]θ, απά 

1θπορ'Ἠθβί α]]σ ποπ, Απ, νλιέο]ν 
Ώούψοτες ἶ6 τβ/]ιει έοο ἀῑδίαπέ ἔτοτη ἔπθ 

ΡΙΙΠΙΑΥΥ παθαπίπᾳ, 8θθ ποῖθᾶ οι 1 Τΐπι. 

ἵν, 6, πΊιοσθ ἴλθ πιεδπίηρ οἳ ἡλίᾳ ποτά 



ΠΤΙ. το, 11. 149 

ῤ ” 3 - , [ω / - διδασκαλίᾳῳ τῇ ἀγωγῇ, τῇ προθέσει, τῇ πίστει, τῇ µα- 
ῃ α ἩἹ ιά - - - - - 

κροθυµίᾳ, ΤΗ αγαπη, Τῆ ὑπομονῇ" τοις διωγμοῖς, τοις 11 
θή 8) 3 ’ 3. Α / . 3 ηλ 3 

παύήμασιν, οἷα µοι έγενετο εν «Ἄντιοχειᾳ, εν Ἱκονίῳ, εν 

16 {πγορβραἰθᾶ, Οπ {19 {οχορ οἳ {1ο 
8ΟΥ., 86 οτεἶσ8] ποῖθ. Τπ {μθ ζο]]οπ- 

Ἰηᾳ ποτᾷᾶβ, µου τῇ διδασκ., ἴχιθ ΡτΟοΠΟΊΣ, 

{Πποαρ]Ώ ποῦ πεοθββασ]]σ 8ἱπα75 5ο (666 

ἨΠπος, ἆγ. 8 21. 7, Ῥ. 149), 8ΘεΠΙΕ {ο 

βὐαπά ἵπ οπαρΏαθ]ο ορροβΙοη 6ο {ο 
βαΏ]θοίς οἳ {πο ρτοοθᾶϊτᾳ τοτβθ. 

τῇ ἀγωγῇ] ΄ι πιαππεν οἱ ἴψε, ο0- 
ἁμοί, τῇ διὰ τῶν ἕργωνπολιτείᾳ, 1 πεοᾶ., 

---πεαΣ]γ θᾳα]νη]θωῦ {ο τὰς ὁδούς µου 

τὰς ἐν Ἆρ., 1 Οος. 1. 17. Τ19 ποτᾶ 18 
Β ἅπ. λεγόμ. ἵη Ν. Τ.: 5686 Ἡοπετευ 

Ἐρί]ος Ἡ, 29, οὗ µετήλλαξε τὴν ἀγωγὴν 

αὐτῆς (ετίια πετά Ἱοποπι,’ Βοπ]θαρη.), 
Άπιᾶ οοπ1ῥρ. 2 Μος, ἐν. 16, ΥΙ. 8, ΧΙ. 24. 

ΤἩ9 τηθαηίηᾳ ἶ6 χἰρΏ ΩΣ ρἶτοα Ὦγ Ἠθ- 

57οΠ., ἀγωγή” τρόπος, ἀναστροφή; 888 

8ο Βπΐσος, εδαιυγ..Β.Υ. Τοἱ. 1. Ῥ. Το. 
Ίωθο τείετΏ ἀγωγὴ ἴο πο 'ἀοοίτίπερ τ8- 
ο” Ξο]]οπεᾶ ὮΥ έπθ Αροβίϊο, τείουτῖης 

1ο Ῥἱοᾶ, Βίο. Ηἰεί. τ. 51, 92, Ὀαἳ οί 
χο. 916 {ᾳ]99. τῇ προθέσει] 
ἐπ! ΦιΥΡο8ε,᾽ βο]. (45 πο {οΠοπίπρ 
ποτᾶ πίστις 866ΙΩΒ ο Ἠϊπ{) οἳ τεπιβίη- 

πα ἔχπθ ἰο {πθ ἄοβρε] οἱ ΟἨτῖεύ απᾶ 

119 ρτεαῦ βρϊτινιαὶ ορ]εοίβ οἳ αἱς 6: 

ερτοροβίέαπα Ῥτορθρατᾶί Εγαηρε]Η!, οὗ 

οτθᾶσπίθβ βεπαροσ ππε]ῖοχθβ τοᾶᾶρπᾶ!, 

τοῦ, Τη α]] οὔμεχ ρβββαροβΊπ Β0Ρα 18 

Ἐ)ΡΡ. πρόθεσις 15 πβθᾶ ήτα τείθιαποθ 
{ο ἄοᾶ; β6θ Ῥοπα. υΏῖ. 28, 1Σ. 11, ΕΡΕ. 

ἄν τα, Πᾶ, τα, 2 Τΐπη, 1. 0. Τ116 ρθου]]αν 

απᾶ ϱοο]οβίθείιοβ] πιοβπίΏηρ (' αἰίτθ 
ῬτοροβίμοπΙβ”) 18 πο[ῖοἙᾶ ἵπ Βπίσες, 
Πες. Β.τ. Το]. τ, Ῥ. 842. 

τῇ πίστει ἵς τοίρττθᾶ ΌΥΒΟΠΙΘ 6ΟΠΙΠΊΘΗ- 
ἴβΐοιβ {ο «Γαὐ(μ) πα 188 ππαα] αοοθρίᾶ- 
ολ, τῇ ἐν τοῖς δόγµασιν, ΤἈθορῇ. 1, 03 
βοοοπηῦ οἳ {]χθ Ώεᾶσ Ροβί{1οἩ οἳ ἀγάπη». 
[λα οἴλοτε {ο «ἐγιδὲ) {π ἄοᾶ, τῇ μὴ ἀπο- 

γιγνώσκειν ποιούσῃ, ἀἴοαπι., Τ18ορΏ.2, 
βο αἷδο Ὀρίοσϊ, Γ,εἶηὈ. 11. 1. 4, Ῥ. 249. 

Ῥαι]αρς {19 ϱ1οβ8 οἱ Τ1εοᾶ,, ὁποίαν 

ἔχω περὶ τὸν δεσπότην διάθεσιν, ἵβ ἴῑιθ 
πιοβῦ 1πο]πβῖνθ οπά βαβ[αοοσΥ. 

τῇ µακροθυμία] «πι ἴοπρ-ει[ετίπρ,) 
{οτοεατῖαρ Ῥαθΐοποθ, π]είπθγ {ογατᾶρ 

ΒἴΠΏΘΤΡ ϱεπθχα11γ (ΤΠεοᾶ.), οἵ ἴ]ιθ ἀν- 
τιδιατιθέµενοι (οἵι. Π. 25) 5ΡεοΙβΙ1Υ: 5θθ 
ποῖθς οπ Ἐρ]ι. 1γ. 2, απᾶ ΟἨ {19 ἄἱβ- 

Εποίίοη Ῥοίπθθη µακροθυµία απᾶ πρᾳό- 
της, ΠοΐθΒ οπ 1 Τίπι. 1. 16. Τ19 ἂεᾶ- 

η ο Οἱ ΖΟΠΑΣΒΕ(/6Σ. Ῥ. 1239) 18 τ]α, 
Ῥαἱ ρΙἩγ απᾶ βαρρθβίΊτθ; µακροθυµία, 

πέψις λύπη. ΤΠθ οοπο]ιᾶίηπρ ποτᾶ 

ὑπομονὴ πιασ]κς {ατίηου Ἠΐς Όγαυε ρα- 

έεπσε ἵπ εηᾶυτῖηρ ποῦ οπ]γ οοη[γαᾶ]σ- 

1493 απᾶ ορροβίΠοῦ, Ὀπέ ϱτ6ῦ 1π]ατγ 

Ἀπᾶ τους, απᾶ ]6αάβ οη ηβΙΙΤΑΙΙΣ ἴο 

τοῖςδιωγμ. κ.τ.λ.,Τ6Υ. τ1. Οη ὑπομ., 69 
ηοίθΒ ΟἨ οἩ. 41. 1ο, θΠᾶ ο Τ{6. Π, 0. 

ατ. τοῖς διωγμ..] πι ρεγεεσιξίοπ8;” 

απ]ατίαβ οοπηρ]θοβύας απαβ δα ρῖ οἱ 

οἰλαῖοί Οτ]ςΠαπῖς Ῥτορύει ἀοοὐτίπρν 

ΟµτΙβίαπεο ῬχοίθββΙοΏΘΙΙ ΙΠΠΡΟΒΊΙΘ- 
ταπῖ, πὐ τετύεχα, ἀε]αίίοπθς, τίποι]α, 
χο]οσαίίοποεπι, Ἐχϊίπ. ἜῬοπι. ΥΠ, 36, 

γοἱ. ατ. Ρ. 221. οἷἵά µοι κ.τ.λ.] 
ἑβιιο](ι/}εγίπρε) αξ δε[εἶ πιο ἵπ Απϊοσ]ι 

(Αοΐς χῑ, 5ο), π Ιοοπῖπι (Αοἲβ χὶν. 

2 Βᾳ.), πι Ἰγείγα (Αοἴς χἰν. 1ο): οἩ 
119 χορεΙδίοπ οἳ παθήματα 1 [ταηβ]- 

ὤοπ, 5θθ βΒολο]οξ, Ἠίπί6, Ῥ. 124. 18 

Ίββ Ῥθευ ἀοιρίέθᾶ νιγ ἴμθδε ρβτου]ατ 
αι ίρτῖηρε Ίβτο Όθεπ εροοἰΠεᾶ. ΟΠ1ΨΑ. 

χθίθτᾳ 16 ἔο {ιο ἐποῦ οἳ ΤπιοίἩγΒ 8ο- 

απβλπίαπορ νηζἩ ποβο Ῥαχίς οἳ Αρία 
(«αἱροίθ εκ Γισβίτίβ ο ιπᾶ1, Ε/βῦ.); 1 
18 ποῦ δἲ 811 Ἱπαρτοβββ]θ, οβρεοϊα]]γ 1 

πθ ΒΠΡΡΟΒΘ ἑλαῦ {πθςο βιθτίηρς Ἰ8ᾶ 

Ῥθεη. 68117 Ι(ποπΏ {ο Τπιοίαγσ, απᾶ 
Ἠβᾶ 1ο Ἰήπι {ο απ]ΐζθ Ἠϊπαβε]ξ 1ο {ο 
Αροβί]ο; 16 {6 Άοπεγοχ ΡογΏβρβ θᾳπα]]γ 

1ο] ἐλαῦ 15 πας ἐῑιεῖτ εευετίέ/ π]]οῖι 
βαρροβίεᾶ ἴπο ροτίίου]ας πιρηβίοτ; 
οοπΏΡ. Αοΐβ αίτ, 19, νοµίζοντες αὐτὸν 



1560 ΠΡΟΣ ἘΤΙΜΟΘΕΟΝ Β. 

93 5 φ Λύστροις, οἵους διωγμοὺς ὑπήνεγκα" καὶ ἐκ πάντων µε 
κ - 

12 ἐῤῥύσατο ὁ Κύριος. καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς 

ΓΠαὔῦλον] τεθνηκέναι. οἵους διωγμ.] 
'βωο] Ῥεγδεσιίοπε αθ Ι επάιωγεᾶ;) 48 

{ηθβθ (ρατβου]αχί αἲ ΤΕίχ9) πετθ 
θβρεοία]17 διωγμοί, ποῖ πιοτε]7 66πετΑΙ 

παθήματα, Ὀαἳ Αρ απᾶ βοἶχτο 1ΠΠ10- 

Φοπς, Ὦ7 βἰοπ1πᾳ, ώς., Βὲ Ρατ] τερεβίϐ 

1ο ποτᾶ, ]οἰπίτπρ 19 οπαρ]ιαἱοα]1γ σα 
οἷος, ΒΜ111 πιοτθ {ο βρθοί{γ ἴλο ρεου]ῖας 
0.6 π]]οἩ Το 18 πιεηβίοπΊηρ 88 6ΣΔΙΙ- 

Ῥ]68. 14 16 ορτίβΙπ]γ ποί πεΟΘΕΒΒΤΥ Το 

τεραχᾶ ἴἨο οἸβιιβθ 85 ΑΠ οχο]απηβ/]οῦ 

(Πεγᾶααντ., ΜΑο[), πος 16 ἔετοθ ετεΏ 

8ΏΥ οΟσΒΕΙΟΠ {ος βαρρ]γἰηρ [που Ἠαβύ 
Βθεη] π]ιαί, Φα. (ΟοπγΏ., οοπιρ. Α14.), 
35 0Π15 6εεπ]8 {ο πθακθη {1ο {οχορ οἳ 

ἴμθ βεη{εποθ, απᾶ Ιπᾶεεᾶ {ο τι Πβίο ἐ1θ 
οοπβποβῖοπ. καὶ ἐκ πάντων] 

ἑαπά ουξ οἱ αἲὶ;᾽ ἀμφότερα παρακλή- 

σεως ὅτι καὶ ἐγὼ προθυµίαν παρειχόµην 

γενναίαν, καὶ οὐκ ἐγκατελείφθην, ΟἨΧΥΑ. 

Τη] 18 πο «Ἡθυταίοι, οοπβίταο(]ο ρτο 

επ φηέδιως οπιπ{διδ,’ ἀτοῦ.;, καὶ ψἑΏ 168 
πβια] 8βοθΏβίτο ἔοτοῬ ρἶτες Αα ἀἱβποῦ 

Ῥτοπαίπεπος {ο {πθ ορροβΙ6ζοπ {ηνο]γεᾶ 

1π 1Πθ οἶβιβο πλίοὮ {ές ἀπίτοᾶαοςβ,--- 

ἔπιγ Ροτβεοιοηβ Ἡ6σθ ρτεαί, απᾶ γε 

οά ἀελμτετεᾶ ταο ουΐ οἵ 811; οοπΙΡΔΣΘ 

Ἐατίρ. Ηστο. ΕΥ. 698, ὁρᾶτέ μ’, ὅσπερ 
ἦν περίβλεπτο»...καί μ᾿ ἀφείλεθ᾽ ἡ τύχη, 
βοοθ Ἠοβύ απ. Ῥαΐπι, Γιος. Β.Υ. 11. τ. ο, 

Τοἱ.1. Ρ. 1549, απᾶ {ητίΏεςχ οκΣ.π Ἠατ- 
ἔππᾳ, Ῥαγλ καί, δ. 6, Το, 1. Ρ. 148. 

16 τοαγ Ὀθ πἄ ἄεᾶ ἔ]ιαῦ ΓἱεσΠ. τονᾶβ ἐρύ- 
σατο σα] ΑΡΙ; {ἨΠθ ΠΙΟΥΘ ΟΟΠΊΠΙΟΠ 
{οσα ἐῤῥύσατο Ίϊαβ βπο]ι οἱοαε]γ ρτεροπ- 
ἄδιαπῦ οσἰάθηποθ Ίπ 118 {ανοιτ [005 
ΈΏΕαΚ (ο ϱἲ],) Τι] ας τἱρ]1 {ο τοίαἶη 

108 Ῥ]8ορ 1η ἴμο {οσῦ, 
12. καὶ πάντες δέ] 'Απᾶ αἲὶ ἐοο,” 

ος ϐ/Ποἱθα(]γαρρτοσἰπηβ/α]γ, ΄γεα απά 

αἴὶ,' ΑπἰΙ.; 899 68Ρ. ποῖθβ οπ ι Τήπι, 

1, το, Ψετθ ἡ]ίς οοπβἰταο(ίοι {β ἵπ- 
τοβρα[θᾶ, 9 ἸΜείίθ 18 Ίστο ϱΗρ]έ]γ 
Πποοτγχθοῦ ΟΠ {πο Ῥοίπίβ; Βταῖ, ΄“Θὐ.., 

απίθτι,) Ῥοηρ., ἶ8 5 ἐχβηθ]α{ῖοπ οἳ καὶ 

»νιδὲ φΏίο πεεᾶ ποῦ Ὦο το]εοίοᾶ, 899 
Ἠαπᾶ, Τωγεεϊϊίπ. Το. 1. Ῥ. ὅδα: 86- 
οοπᾶ 15, καὶ... δὲ(οσετ βαρροβῖηρ τ Τήπη. 

13, το Ῥ9 πο {ακεπ Ιπίο βοοοπηζ) ο0- 
ουσ 6Ἰ5οπ1οσο {πι δἱ Ῥα] ἘΡΡ. ; τίσ. 

Έοπα. αἰ. 23. ΤΠθ ΥΘΥΒΟ 1ΠΥΟΊΥ6Ε 8 
Ῥοχ{θσί]γ ρεποτα] ἀθο]αχαίον (ΟΛ15.), 

Απᾶ Βεεπιε ἀπόεηᾶθᾶ 1άἱτοοί]γ {ο Ῥτε- 
φ8τ6 Ττηοί]ιγ Γοχ οποοτη{εσίηρ Ῥ6Ιβθ- 
οΜ4ΟΗΑΒ, απιᾶ τΏβΥ Ὀο ρβταρΏσαρεᾶ, “δω 

απο] Ῥετβθοαήοπβ 19 ποῦ οοπβπθᾶ {ο 

χηθ ΟΣ {ο 3 467’; 1Πεγ ψἩ] οχἰοπᾶ ευεη 
{0 11, Ωπᾶ οοπβθαποεπ{]σ{ο ἴλπθρ βπιοης 

11 παπι Όος ; οοπαρ. ΤάοΚθ οἨ 1 εο]μι 
ἐ, 8. οἱ θέλοντες] 'υοθε 
αυ11 9 10,’ ἆο.; οοπιρτί Ιρίίατ 8η 

ταἰῖβ,’ Βεημ.: ἴλο τοτὺ θέλ., 18 ποῦ Ρ]θ- 
οπββ{1ο, Ότπή ῬοϊπίΒ {ο ἴποβθ ὙΊνοβθ πι] 
16 οπ]ςίεᾶ ἵα {Ἠο πηαῖέετ, απᾶ σἩο 

χρα]1γ Ώβνδβοπηθ ἄθβίσθ {ο ]ομᾶ α ροᾶ]ψ 

Ἠέε; ϱοο Ἠάπες, ἄγ. 8 65. 7, Ῥ. 541. 

Τηο Τα]ρ., 'ᾳαΙ ρῖθ νο]απέ γίνετο,’ Ὦγ 
198 ἀερβχίατο ἔγοπα πΏαί βθθΤΏΡ {ο Ώανθ 

Όεεη {πο οτᾶθι οἳ ἴπε οἰάςς Τιαῦ. Ὑν. 

(οοπηΡ. Ο]ΑΤοτη.), αρρατεη{]γ ἄθεῖτερ {ο 
πηβτ]ς ᾖχιθ οΟΠΠΕΣΙΟΠ οἵ 6118 ρατ/]οῖρ]θ 

ψη(Ἁ εὐσεβῶς; 18 βΘεταβ Ἀούπεγετ β]πιοβί 
οργίαΐπ ἴλπαῦ 0ο αᾶν. Ῥε]οπρς ἔο ἑν, 
οοπαρ. ΤΙὅ, 1, τ2. Όπ ἴλμθ ταρβπῖηρ οἳ 
εὐσεβῶς, 5θ6θ ηοῦθβ οπ τ Τΐπη. . 2. 

ἐν Χρ. Ἴησ.] «ἴπ Οδ εις, ἵπ 
{οΠοπβΏάρ, {π πηῖοη σι Ἠίτη; «πιο- 
ἆππι οχροπ]{ βἰπθ (πο που οοπβίρῖό ρίθ 

τεχο,’ Ἐδῦι; “οχίτα Οὐτῖβίπτα ἆθβαπι 

πα]]ᾳ Ρ]οί»ς, Ῥθηρ.: ΟΟΥΠΡΑΤΘ ΠΟΓΘΒ Οἱ 

σαἲ. Π. τ7, Ἱρ]ι. Ἡ, 6, ή, 8πιά δἱβεπ/]λετθ. 

διωχθήσονται] /ε]αῖί ὂε Ρρεγεεοιλεᾷ., 
Βύ Ῥαπ] 15 Ἠθιθ οη]γ τοἰεταήηρ {με 
ποχᾶβ οἳ Πῖβ Μαςίες, εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν καὶ 

ὑμᾶς διώξουσιν, ἆοἶ]εἨ χτ. 40: Ο01ΠΡ. 
ΜΑΗ. ᾱ. 24, 1 Τ1688. 11, 4, ὤο. Τ48 
ἀεο]αταίίοη ο]θαχ]γ τείοτα {ο 119 οπί- 

παχᾶ ροταθοαζίοης πΏ]σλ {1θ .ΑΡΟΡΙΙ6ΒΡ 

απᾶ {λοίχ {ο11οπη/θτβ Ίγθτθ ἴο πχιάΘΙΡΟ; 

ΙΕΤΩΛΥ 9 οσ{οπᾶθᾶ Ἡοπατες, {π 5 ΡΓΔ0- 
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ἕν ἐν Χριστῷ ᾿]ησοῦ διωχθήσονται. Πονηροὶ δὲ ἄνθρω- 19 

ποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες 
3 ΔΝ 3 β ο 9 καὶ πλανώμενοι. σὺ δὲ µένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης, 14 

εσα] ροῖπέ οἳ τίθη, 6ο αἰ] ἴχιο ΟἨτῖς- 
Ώἴβης; οοπιρ, Αυραςῦ. Ερίθί. 248 [145], 

ᾱε Οἵυ. εί, αντ. 51, Απᾶ νετ, 1 οἳ 

Όλαί ποῬ]θ οΏαρίαυ, Ἐοσ]αβ. 1. 

13. ΤΠονηροὶ δὲ ἄνθρ.] 'Βιέ ευῖῖ 
πιο ;’ ἀπηχαθᾶϊκίθ οοπύτας π]ζχι οἱ θἐλ. 

εὖσ. ἕῆν; ἴπο βαρ]θοῦ οἳ {πο τετβθ 

Ἰοπθγεγ τονοτίβ {ο ΥθΥ. 19 Βᾳ., θπᾶ, 

38 τας. τή 5Θ6πΙ8 {ο Ἠπί, 6ο 1319 οοἩ- 

ἔταβέ Ὀρύπθεη ΤΙπιοίἩγ απᾶ {πο ἔλὶςθ 
1θασπετβ. Τῆε Ιαΐΐεσ 916 Ιπο]αᾶθᾶ {π 

1Ἠθ ρεποτα] απᾶ ΕΠΑΤΙΠΤΟΙΒ πονηροὶ 

ἄνθρ.; εσΙ] ππεΏ, Απᾶ οοηβεαπεπ/{]Σ 

ἲΠεγ Απιοηρ ἴλπθ Ώππηρος. 

γόητες] /ἀεσείνετ»,”--ἀοἴα., “«Πα[άϊ) 
[ἀεοσίνοτε,---οοµΏ. σι Απρι.-Βας. 17- 
ασ]: αἶπα., ἔλοαρῆΏ α Η{616 1655 οχεοί]γ, 

Βστ., Ί. τλο [βεἄποθηίος]. Το 
ιά 

καὶ Ἀρρεπᾶβ {ο ἴἨθ ΡΕΠΕΤΑ] πονηροί, 

αρρατεη!]γ ψΙίἩ βοπιεπΏαί οἳ ϐἩ ες- 

Ῥ]βπαίοσΥ {0Γ06, ἃ ΠΙΟΣΘ δρεοίῄο απᾶ 

ἄθβπίζε αΡΡεΙ]αΔΙΟἩ, οοπαρ. ἘπΐΖ. ο 

Ματίς 1, 6, Ῥ. 11. Τόης (ἀρτϊγεᾶ ἔτοπι 

γοάω) ὨβΒ ΡΟΡΟΣΙ7 τείεχθπορ {ο 1ποβΠ- 

ἐβίοπςβ Ὦ7 ἨἩοπ]τπρ; εἴρηται ἀπὸ τῶν 

γόων τῶν περὶ τάφους γινοµένων, Βαῖ- 

ἄᾳᾳ, β.τ. (οοπ1Ρ. ΒΟΡΗ, «Αίαω, 5582, 
Ἠετοᾶοῦ. σα. τοί); ἔλεποῬ ἴο ἴἨθ Ῥγβο- 
Έσο οξ πιβρίο αΤἴβ ϱ6ΠΕΤΑΙ17, δεινὸς γόης 

καὶ φαρμακεὺς καὶ σοφιστής, Ἐ]αΐο, 

βυπιρ. Ρ. 293 9, Απᾶ ἔθπος Ὦ7 8 Τε 
πἉίτσα] ἐταπβΙοη ο ἀεοερίίοπ απιά ὕπι- 

ΦοβίίΤε ΒΟΠΕΤΑΙΙ7,----3ΡΡΥ. ἴπε Ρτεταῖ]- 

{πρ πιραπίηρ; «Εγπιοῖ. . γόηε, Ψεύ- 

στης, ἁπατεών, ο]]αΣσ, Οπου. αν. 6, 

Ἀόης, ἁπατεών, βἰταϊ]ατ]σ Τ1Ρ18, Τε. 
Ρ]αὶ. Β.ν.; οοπαρ. Ῥεποβί]. ἄε Γ αρ. 

Τιαϱ. Ῥ. 374, ἄπιστος, Ὑόηε, πονηρός, 

7οβ6Ρ]. σοπίγ. 4γ. πα. 16, οὐ γόης οὐδ᾽ 

ἁπατεών. ΤΗΙΒ ρεπετα] πιθαπῖπρ πει 
(ορ. ἴο Ἠ αἴλοτ) β6οπις {π]γ Ρα ρρίαη- 

: αλβ {θᾶ, Ὑα οπηποῦ ἠπᾶεθᾶ ἀεβπῖίαΙσ 

πλεον ἔτοπα ἐῑ]5 ἴδττα ἐ]λαή τβρίο βτίς 
ποτθ βοἴπα]17 πβθᾶ Ὦγ ἴπεςε ἄθοθίνετα, 

Ῥαῦ ἴποτε 18 ορτίαΙπ]γ ποίΏΊηρ ἴπ β11ΟἩ. 
α Βαρροβ]6ίοπ Πποοηβ]αθοηῦ οἰ[ηας νο 
ἔπο οοπ{ασέ, πο ρτῖπιασγ πηβαπῖηρ ος 

{πο ποχᾶ, ο {11θ ἀθβοτῖρίῖοη οἳ βἰγηῖ]ατ 

οββοπαΏ!β πιθη[οπθᾷ οἰδεπ]ατο {πι 1πθ 

Ν.Τ.; 890 ηοῦθβ οἩ τετ. δ. Ίπ ἴπο 

θο61, Ἱτίίθτβ γόης απᾶ γοητεία 819 116- 

αποπ/1γ (ροσ]Ἱαρς οοπιτποπ]Σ) αδθά ἵτ 

{Π18 ῬείηβΣσ απᾶ ΠΊΟΤΘ Ππηζοᾶ βθηςθ 

οἳ {19 ποτᾶ, 5θε Βμΐο6Σ, Τ]ιοβαι’. Β.Ν. 

Το]. 1. Ρ. 776. προκόψον- 
σιν κ.τ.λ.] ' ο] πια]νε αἄναπου ἑουυαγᾶ 

ἐλα ὠογεε:’ ἐπὶ ροϊπΏῖπρ ἴο {Ἠθ χεῖρον 

88 ἴπθ ἄθρτερ Το π1ΙοἩ {1 νγοκεάπθββ 

88, 88 165 πθτθ, πἀγαποῖηρ Απᾶββορπᾶ- 

Ίπα; οοπρατθ Ὑ1πςς, ἄν. 89.1, 0.362. 
Τρ προκοπἡ ἵ8 Ἀθτο οοπβ]άρτοᾶ ταίτος 
98 ἐπίεπείυε, ἵπ ΥΕΥΕε ϱ ταἴἉεχ 85 εσέετ- 

αἶνο. Όπ {πο αρρατεηέ οοπ{ταΚΙοξῖοτα 

Ίπ {πρ πο Υ6ΙβΘΒ, 666 4ὔοτθ, ποῖῦθβ 

ὅπ Ἴοο. πλανῶντες καὶ πλ.] 
«ᾱοοείυΐπρ απιᾶ δῬεῖπρ ἀεοείυεᾶ; ο68ἵ- 

ὀβλη]γ τοῦ τη]ἀά16, '1οὐδίπς ἔπεπιδε]γθς 

Ῥοᾶεοεϊνεᾶ᾽ (Βεηρ.,ΒΡΡΤ.),Ῥαῦραββῖτο. 

ή 18 ἴλο {χαθ προκοπὴ ἐπὶ τὸ χεῖρον; 

ἴπογ Ὀερίη Ὦγ ἀεοαίτίπρ οὔμθτβ, απᾶ 

οπά ἵη Ῥαΐπρ ἀθοθϊτοᾶ {πθταβείτας. 

Τοοαἵέ, 88 Ώο ε[{θ ΤΘΠΊΑΥΚΑ, ἷβ πθτος 

πϊζλοαῦ Βε]{-ἀθοσίζ. 
ή. σὺ δὲ κ.τ.λ.] 'Βιωΐ ἄο ἔλοι 

αὐίᾶς,' ἄο.; σὺ ἵπ βΠβτρ οοπίταβί ἴο 

{1ο ΄ ἀθοθίταιβ) οἱ ἴλπθ {οτοροίτιρ Τ6ΙΡΟ; 

µένε ἴπ απΙΓΠεΒΙΒ ο πρόκοπτε. Τπ 
{πρ {ο]οπίπρ ποτᾶρ ἴπθ τε]αίῖνο ἃ 

Ίακαη οαὲ οἳ ἐν οἷς (Ξ- ἐν ἐκείνοις ἃ) 
πιπεύ ΑΡΡ7. ο βαρρΠθᾶ, ποῦ ου] 6ο 

ἔμαθες Ὀα0 ἐπιστώθης, ἴλθ βοσαθ. Ρεῖπς 

ναί οἳ ἴλο 'τεπιοῖος οῬ]θοῦ;᾽ οοτηρ. 

πας, ἄταπι. ὃ 82. 5, Ῥ. 204. Ἠτεῦ- 

βοληείᾶςν (1,20. Β.Υ. πιστ.), βπᾶ Ῥ6υ- 
Ίαρς Βστ., οοππθοῦ ἐν οἷς σζ]ι ἐπιστ.; 
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Ελ 9 15 εἰδὼς παρὰ τίνων ἔμαθες, καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους τὰ 
ε ω ρ Α 4 

ἱερὰ γράμματα οἶδας τὰ δυνάµενά σε σοφἰσαι εἷς σωτη- 

Εάβ οβ η Ῥο ἠπβ1Πθᾶ, ϱθο Ῥβα]τη αστ]]. 

37, Όαί Ἰητοῖνθς α 1685 βαθἰβίβοίοιγ 
πηθαπῖηρ οἳ {Ώο γοτὸ. 

ἐπιστώθης] “υετὲ αθειγεᾶ ο), απαρ]ῖ- 
Άοβῖίοη οἳ ἔμαθες; πού “ογθᾶϊα εαπί 
4,’ Ὑι]ρ., Οἶατοπη., οί. (ραίται- 
βἰᾶς, ς 1ήπή ρετ]αρε οἳ ἐχιο οορββῖοπ8] 
1 Ηπ]2ήηρ οἳ ἐ]ής Ὑετβ.), πἩ{σἩ πγοι]ᾶ 
τθᾳπ1χθ ἐπιστεύθης, Ὁταέ «ᾳποσαπι Βχτης, 

Ἀᾶες ΗΡΙ ἔποία ϱρί, Έσ]ιαυ, ΑΡ. Ῥο]. 

γη.) μετὰ πληροφορίας ἔμαθες, ΤΏΘΕΟΡΗ. 

οοππρ. Ὥπχο Ἱ. 4, ἵνα ἐπιγνῷς...τὴν 
ἀσφάλειαν. Πιστοῦν 15 Ῥτοροσ]σ "0ο 

ΧηΘΚΟ πιστός) (1 Ε4πρβ Ἱ. 36, πιστώσαι 

ὁ Θεὸς τὸ ῥῆμα), ἴλεπορ 1Π {πο Ῥ888. 

εκτ,” «οοπβταιασὶ” (2 Β8τα. τὴ. 
16, πιστωθήσεται ὁ οἶκος αὐτοῦ, ΟΟΙ1Ρ. 
Έμβα]πι Ἱσαν]ὴ. 8), Απᾶ Ιξα Αη 8οσπθ, 

οὔ]θοίί Ῥ]οπο οοτΏοτασ];᾿ οοπαρ. Βαΐσθς, 
Ππεδαων. Β.Υ. Το. 1, Ῥ. Ἰ44, Φπειθ 
{ΙΒ πιθβπίηρ οἱ ἴ]1θ τοχῦ 18 πε]] εκ- 
Ρ]αἰπθᾶ απᾶ 1Πηςἰταθεᾶ. 
εἰδώς] 'Ὡποωϊπρ αἲ ἴ]ου ἆοεῖ, οοπαρ. 

ο, 1. 23. παρὰ τίνων] 
«γοπι το]οπι, βοῖ]. ἴτοτη Τιοῖβ απᾶ Έπ- 

η]ορ (οἩ. Ἱ. 6), ποῦ 4189 ἔτοπι Βΐ Ραυ] 
Ἀπᾶ οἴ]τβ (οοπιρ. τοῦ., ΜΑΜΠ.), 5 
Όλο ἀπὸ βρέφους π]ηίσ Εο]ουΒ 56επΒ 
χαζλεσ {ο Ππαϊδ {Πο τείετεποθ {ο {πο 
Ῥετίοᾶ πΊθα πιο 88 Ετεί ἵη- 
βἰταοἰθᾶ ἵπ ἁῑγίπο ὑταίμ. Τ19 τοαᾶίπς 
1ς βοπασπαῦ ἀοαλθέα], Τάο θεχί 18 
βαρροσίθᾶ ὃν ΑΟΙΕΑΝ; τ7. 71; Οἱ8- 
χοπι,, Ώοθση. (Τ{9σ]ι. ο. 7, Εμ. Αἷ., 
Ἠ)ογάεω.), Βπιᾶ 18 ΠΟΥ ΡΘΕΊΒΡΑ {ο ὃο 
Ῥτθξεττεᾶ: ἴ1θ χοβᾶίπρ Ἡοποτογ οἳ 
οἳ, χ, 2, παρὰ τίνος, πα ΟΣΡΒΕΤΙ; 

ΏΘΑΙΙΥ 81] ταββ.; Απο, Ταϊρ., ἀοἱ., 
Οορῦ., 85. (οὐ) ,6ἨΣγα.,Τθοᾶ. (111, 
ἀλίεεῦ.), 1188 ζαὶχ αχίετης] ααθηοτίγ 
π 1{8 ἔατους, απἆ {6 ποῦ πι(Ποιιό ΒΟΥΙΘ 

βαρροσί ἔτοτη ἰπίθΣΏΑΙ οοΏβὶἀθτα Δίου; 
οοπαρ. ΜΠ11, Ργοῖεροπι. Ρ. Ισαν. 

15. καὶ ὅτι κ.τ.λ. ἆοθβ πού 666πα 

Ῥαχ]19] 6ο απᾶ οο-οτά(πβ{ρ ση δ]ι εἰδώς 

κ.τιλ., «βοῖεπβ...οἳ απῖα ποβ,’ Ταρ., 
Ῥεηρ.,---ὅτι Πανίηρ ἴπθ πιεαπίηρ 'Ὦ6- 

οα 066, θπᾶ {ηο ρασΏοῖρία] οοπβίτπο- 
ὠοη “Ρρες οχβήοπθπα γατβίαπι) (οοταρ. 

που, «7, 8 64. Ἱ. 1, Ῥ. 590) Ῥ88β- 
Ίπς Ίπίο {πο ἱπᾶίσοαμτε, --Όπί 15 ταίἶετ 
{ο Ὦ6 οοπβἱᾶρτεᾶ α5 βἴπιρ]γ ἀερεπάεπῦ , 

προἨ εἶδώς, πε Ῥατίίο]θ ὅτι τεαἰπίηρ 

19βταογο πβυαὶ ταθαπίπρ ἐλαῖ, απά 119 

ἀῑτοοί εοωίθηοθ Ῥτοβοππρ 9 βοοοπᾶ 

{οὐ ν]λοῖι ταοίηγ ττας {ο {ακο {Πίο 
οοπβἰάἀεταϊἶοη: δύο αἰτίας λέγει τοῦ 

δεῖν αὐτὸν ἀπερίτρεπτον µένειν, ὅτι τε 
οὐ παρὰ τοῦ τύχοντος ἔμαθες... καὶ ὅτι 
οὐ χθὲς καὶ πρώην ἔμαθες, ΤΠΕΟΡΗ. 

Ῥοὐ]οοπβίγαοΙοπβατθ, σχαπαΙΑΙΟΒΙΙΥ. 

οοπβ]ᾶρχθᾶ, θᾳπα11γ ῬοβεῖὈ]θ, Ῥπῦ {πο 
Ἰβΐΐ6ι 5εεπ1Β πιοδί βα[ἱβίβοΐοσγν: ἴμο 

ἔοσπιεχ 18 πα]] ἀε[οπᾶςᾶ ὃν Ἠοίπιδηπ, 

Φολτί]ιῦ. Το]. 1. Ῥ. 572. 

ἀπὸ βρέφους] ΄/τοπι α υετὴ ο], 
εποπι ὑπ[αποί; ἐκ πρώτης ἡλικίας, 

Οµγα, Της εχρτοββίοπ 18 ρετπαρβπβεά 
1Α9Ώ6Υ {1αΠ ἐκ παιδιόθεν, Ματίς Ίπ. 21 

(οπ]. ἐκ, 19ε0.), 6ο πιασ]ς ΕΜ] πιοτο ἀθ- 
Απ]{α]Ιγ ἴλο ΥουΥ θαγ]γ 6ο αἲ π]ϊσϊ 
Τιπιοί ιτ 8 ἠωβίχαοδίοη ἵπ {ο Ἠο]σ 
Βοτ{ρέατας οοπαπιθιιοθᾶ; 6ΟΙΏΡ. οἩ. 1. δ. 

Ῥρέφος 1η ἔπο Ιπβίαποθς ἵπ {ο Ν.Τ, 
(ἄμαἷο , 4, 44) 1188 165 ΡΥΙΤΩΒΣΣ 1θ81- 
1Ἠβ, ἔμβρνον, Ἠθθγολ.; ἵπ αἩ οὐἴθτβ 
(μακκο Π. τα, 16, ἀπ. 16, Αοῦς νἩ, 
1ο, ἵ Ῥθΐ, ἡἱ. 2, ἀρτιγέννητα βρ.) 1ὲ 
Ῥοΐϊπίβ {ο ἃ τος θα] ΑΠᾶ {επᾶετ 

Άρθ. Τπήβ τεπααα]ς ἶ οἳ βοπιθ Ηδ]θ 
Ἱποροσέβτιορ ἵα χείοτεποθ 6ο Τιακο αγ, 
1”, Ὑλθτθ ἴχθ αβοθηβίτθ ος χβΐλου ἆο- 

βοσηαζυό {οτ0θ Οἱ καὶ 18 ποῦ {ο Ὦθ οἱ6Γ- 
1οο]θᾶ, τὰ ἱερὰ 
γράμμ.] 'ἐλε εασγεᾶ ιυγδίπρε,᾽ {.ε. οἳ 
ιο Ο]ά ΤοῬέ., ος, Ροββῖο]γ ππί δ]ι π]οτθ 
Ἰᾳχῖοα] ΕΧΑΟἴΠΘΒΒ,---"ΒΑοτβ8 Πΐειββ, 
γα]ᾳ., «ἴνο Ῥσἰποίρίθς οἳ βοτρίαταὶ 
Ἰεατηῖαρ᾽ (Θατθὶγ ποὺ 2είετε, ἵπ. ὑλιε 

οτάίπασγ οποαίίοπβ] β6πβθ, Ἡσττεσ, 
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ρίαν, διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. πᾶσα γραφὴ 16 

δεηπι. ο Ίπδρ. Ῥ. 11); Ο0ΥηΡ. 101 
νὰῖ, 16, Αοΐς αχγἰ, 24, 8πᾶ 5θο Μο7οτ 
οἳ. ού] Ῥάβββρθι. Τί ἵς ἄοιρα] 

Ἀοψθτος π]θί]ος ἐΠῖς Ι9έΐον πιθαπίτα 

18 Ἠθνε βιἡΜαὈ]θ {ο ἴμθ οοπ{ρχέ, αᾶ 

ἨΠεῦμετ γράμματα ἆοθι ποῦ βἰπρ]γ 
ηθαπ «ππ]άηρςβ᾽ (98866 Βμϊοςςσ, Τήεβαιι’. 

Β.7. Το], 1. Ρ. 7δο), πἰζᾶ ρέεγΊαρε {1 
βαβοοϊα[εᾶ 1ᾶρα, πλίολ βθθτα5 ΒΙΤΤΑΥΑ 
19 Ἠατθ παβγ]κθᾶ {6 πβαρο ο ἐλλθ ποτά 

1η ϱᾳοοᾶ (τεεῖς, οἱ Ῥείΐπρ εσρχθβςεᾶ ἵπ 
βοΐεπυπ οἵ Γογπιαὶ Ἱμπριαρο; 8εθ 658Ρ. 

Ρ]8ΐο, 1600. αχ. Ῥ. 858 Ε, π]ιετο 1 ἶ6 

οοπ/χαβἰθᾶ πηῖἩ συγγράµµατα, απᾶ 1Ὀ. 

ἄοτᾳ. Ῥ. 48η Α, πΊετο οοπαρ. ΒἰαΙ]- 

Ῥ8υσπιΒ ποῦθ. ΤΏυ8 {πρι {1ο βἰβίο- 

παθηί Ίπ Εέγπι. Μασπ., γράμματα ἑκά- 

λουν οἱ παλαιοὶ τὰ συγγράµµατα, σι 

τορπΊτθ πιοββοβίίοη. ΤἩΘ εκρτθββῖοἩ 
1β α ἅπαξ λεγόμ. Ίπ Ν.Τ., Ῥαῦ 6ΟΠ1Ρ. 

4ο86ΡΗ. Απΐη. Ῥτοωτη. ᾷ 3, τῶν ἱερῶν 
γραμμάτων, ἂπᾶ ἴἨθ ΠΙΠΙΘΤΟΠΕ ϱΣΣ. ἴη 

ἸΜαἰκίοίη ἐπ ἶος, Τ19 πεπα] ἴθγπις 

816 ἡ γραφή, αἱ γραφαί, ΟΠ06 γραφαί 

ἅγιαι, Βοπι. ἡ, 2: 869 ΠΟἴΘΒ ΟΠ τού. 16. 

τὰ δυνάµενα] 'ωλίο] αγε αὖῖε,' τοῦ 
6ᾳ1θθ ροΐεταπί,’ Βεηρ. ΤἨ9 ρτθβεηῦ 

18 αβοᾶ οοπ{οσππαὈ]γ (Ἡ ἴμμς τἱτέυς] 
Ῥτθβθη{ οἶδας, {ο ἀεποίο {Πο Ῥθυιαβ- 

πθηῦ, οπά πτῖπρ, Ῥχοροσίγ οἱ {πο Ἠο]γ 

Βοτϊρίασςς, σοφίσαι] /ἰο 
ππα]ιε ὐἱεε;᾽ οοπαρ. Έββ]τῃ Χὶσ. 8, σο- 

φίζουσα νήπια, ΟΥ. 22, τοὺς πρεσβυτέ- 

ῥρους αὐτοῦ σοφίἰσαι, Επᾶ υηΙ 8η 80ο. 
γεῖ, οχὶσ. 08. ΤΠ πιθαπίηρ ταπβί Όθ 
τείαϊπεᾶ ποσα .Ἡγ ἀῑ]αΙΟΙ; σοφίζω 

16 πού πιθχα] θᾳπἱνθ]θηί {ο διδάσκω, 
Ῥαἱ τωατ]ς5 {16 ἴχτπο ιυἱεᾶοπι πΏΙοἩ ἐθ 
Ἠο]γ Βοαπϊρίατθβ Ἱπιρατί. ΤΠ9 ἴπο 
Ῥχεροβίβοηα] οβιβες Ὑ]Ιοι {ο]]ου 

ΣαχίἩετ ΑΡΘΟΙΙΥ {πο ορ]εοῦ οοπέεπι- 
Ρ]αἱθᾶ {π {1ο σοφίἰσαι, πᾶ ἴπο Πποϊία- 

ὕοα πηάθε ΨΠίοἃ Αἶοπθ ἔπαῖ οῬ]θοί 
οοπ]ᾶ Ὦο αὐζαϊπεᾶ. εἰς 
σωτηρίαν πιτβύ Ὦο ]οἶπθᾶ ΙπιππθᾶΙα{ε]γ 
ψ]{Ἡ σοφίσαι, Ροϊπζῖηρ οιέ {πο ἄῑτεο- 

ὔϊοα απᾶ ἀθεηαβίίοη οἳ {1 πβᾶοπι, 

ἴπο οδ]θοῦ αὖ πλἉ]οῖι Τρ βἱπιθᾶ; ἡ ἔξω 

γγώσις σοφἰζει τὸν ἄνθρωπον εἰς ἀπά- 
την καὶ σοφίσµατα καὶ λογομαχίας... 

ἀλλὰ αὐτὴ [ἡ θεία γνώσις] σοφίζει εἰς 
σωτηρίαν, ΤΗΘοΡΗ. 

διὰ πίστ. τῆς κ.τ.λ.] ΄ρε) ᾖᾶεπι, εαπι- 
φιε πι ΟἨγὶδὶο «Τεσι οοἰ]οσαίαπι;’ βΘ 
ποίθα οἩ τ Τΐπι, 1, 12. ΤΗΙ8 ο]ααςθ 
ομπηποῦ Ὦο ]οϊπθᾶ πἰἩ σωτηρίαν (Ἠογ- 

ἄθης,), α5 {ο ατί]ο]θ ἴπ 8110 8 9866 
οου]ᾶ ποῦ Ὦο ἀἱερθπβθᾶ πΙ{]ι Ῥεΐοτθ 

διά; οοπαΡ. ποίθΒ οπ Εβρηι 1. 15, ἨΊΘΥΘ 
{16 οηΏΙγ 69868 πι ψ]]οι Β1ΟἩ ΑΠ οτηίβ- 

ΒΙΟ ο8π ἴάἷο Ῥίαο Ά1θ χθοοιπ{εᾶ. 
19 οαιεο οὐτ]οιε]γ Πα {β {ηθ Ῥτο- 
τίοις βαδεσᾷον; “ἴλοβο Βοχϊἱρύατθβ 6 

[Πο9 ΑΡροβί]ε] σταπ{οἴἃ Ὑοτο αΏ]θ ο 

χηα]θ Ἠϊπα πήβθ {ο Εα]ταβου, Ὀαπύ Ἡθ 

βαᾶεί1ι, ἐπτοιρ] ἐπθ {101 νηιίοὮι 16 τι 

Οµπίεί,’ Ἡοοξας, Ἠοοῖ. Ῥοΐ. 1. 4. 4 

(ᾳποῦεᾶ Ὁγ Β]οοταί, απᾶ Ῥε(]ϱ). Τη ἐ1θ 
ΒΑΤ1Θ ΒθΟΜΟΏ πο ἀἱῆρτοπορ Ῥοΐποθι 

ἴηρ (πο Τεβίαπαεπίς 15 ἴπας εἰαίθᾶ 

ψῖζῖι αἀπαίταρ]ο ῬετβρίοιΙθγ; «ἴπο ΟΙά 
ἀἷᾷ πα]κο ππ]βο Ὁγ ἰ{θαοἈῖπς Β8]ναίίοτ 

{πτοιρΏ Οτῖοῦ ἑλαί επου]ᾶ οοπιθ, ἐπθ 

Νοπ 17 ἰεαοβῖηρ ἐπαῦ ΟΩτῖςῦ {ο 88- 

νὶοιγ ἶ6 οοἱηθ. Όπ πίστις ἐν Χρ., β8Θ 

ποίθβ οπ τ Τήπι, Ἱ. 16. 

16. πᾶσα γραφὴ κ.τ.λ.] ’'Ενετη 
Φογέρίωγε ἱπερίτεᾶ Ὁν ἄοᾶ {8 αἶθο 1ι86- 

ιν ἆο.: 5ο Οτἶσεη 6ΧΡΙΕΡΕΙΥ, πᾶσα 

γρ., θεύπν. οὖσα, ὠφέλ. ἐστιν, ἴπ το». 

Ἠοπα, χτς. ο]. 1Η. Ῥ. 443 (εᾱ. ῬΒεπεᾶ,), 

Βσγ. [υούὰ Ἡοποτες οπη 6 καί], Ἠδπι- 
παοπᾶ, θπᾶ {1ο Ἐν. οἳ Τγπᾶ., Οογ., απᾶᾷ 
Οταπτηθς., ΤΠ {Η18 ἱπιρογίαπζα η πιποῖι 

οοπίθεἰθᾶ Ώβββ8ρθ πό 1ηυβδέ ποΐῖορ 

ῬχϊθΒγ (α) ἴ]πο οοπο γιο ἑέοτ, (ὃ) ἴ]λθ Γοτεε 
Ἀπᾶ πιεαπίπρ οἳ 16 βεραχαῖθ ποχᾶς, 

10 πιαΥ ο Πταῦ τοπιαχθᾶ {λπαί ἴπο 
χοβᾶΊπρ 15 ποῦ Ῥοσ{εοί]γ ορχίαῖπ, καὶ 
Ῥεΐηρ οπή ῥὲθᾶ {η βοπη Τγ. (Ααρ., Υα]ρ., 

ΟοΡρῦ., Βψε., Ατ.) θπᾶ Ἐι 16 βεεπαβ 
Ἡοποτας Πρ] ρτοδαῬ]ο ἐπί ἐλιίᾳ {8 



ο σι αν» ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΒΟΝ Β. 

θεόπνευστος καὶ ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς 

ἄτπο ταίἸΏαυ {ο ΠΟἩ-οὔΏβθτναποῬ οἳ ἴῑθ 
Ίχάθ ββοεπβῖτο {οτοθ οἳ ἴπα ραχί]ο]θ 

{Παπ {ο Ιίβ βΏβεπορ η {πο οτἱρῖπα] 

ΜΡΗ. ἨΙΙἩ τοραχᾶ ἴἨοπ {ο (α) σοτπ- 

εἰγισίίοη ἵὲ 16 νουγ ἀϊ[βοι]0 {ο ἀθοῖᾶς 
π]οδίλοχ (α) θεόπν. ἵ8 α Ῥαχί οἳ ἴλθ 
Ῥχθά]οκ{θ, καὶ Ῥείπρ 619 βἰπαρ]θ σορωῖα 

(Δπ{Ἡ., 8). ος π]λείλοτ (8) 19 6 8 
Ρατ οἱ {πο εαρ]θοῖ, καὶ Ῥείπρ αδοετ- 

»ΐυε, απᾶ ἐστι Ῥεῖπρ Βαρρηθά αἴίετ 
ὠφέλιμος (88 ΟἸβτοτ., Β5τ.-ΡΗΙ]., 

ἰ.).  Τιεσἱοορταραγ Επᾶ ρτδίώπιᾶτ 
οοπ/τραίο Ὀπέ ΗΜ]ο {ογαχᾶς α ἀθοῖ- 
51οΏ: {0Γ ο 916 96 Ἠθπᾶ, 88 γραφὴ 

Ίετθ ΔΡΡΥ. ἆοθθ ΊπεΒΏ δογἰίρέμγε (868 

Ῥε]οπ), ο οοπΏΘΣΙΟΏ ὮΥ Ππθαης οἳ 
καὶ οοριαἰίνωτι 19 αἲ Ετα βἱρΏῦ Ῥοῖ]ι 
ἴπηρ]θ Απᾶ ῬοτερίοποΏθ (560 Μ1ά4]6- 
{0η ἐπ Ἴοο.): οπ ἴῑιο οἴπθς Ὠαπᾶ, ἴπθ 
ορ](]ιοί ἴπτβ αββοοϊα{εᾶ νψηζ] πᾶς απᾶ 
Άπ θπλτίητουα εαὈβῦ. 18 {η 8 ροβῖδοα 
Ῥοσ{θοί]γ πβιθ] απᾶ χορα]α (6.4. 2 001. 
ἴσ, 8, ΕΡΗ. 1. 3, 1 Τ18ΕΒ. τ. 22,1 Τίτη. 

τ. 1ο, - Τίπι, Ἡ, 21, 1, 17, ἵν. 18, 
τς, 1, τό, 11. τ, οοπαρ, 1. 2, 8].), 8Ώᾶ 

{η οί αβρη. αἴισαγο εβεϊρηοᾶ {ο 15 Ὦγ 
Βί Ραι]: οοπἱτοβῦ απ1θς 11, τό, τ Ῥεῦ. 

Ἡ, τα, πλετθ {λε οΏαπρο οἳ ροβῖΐοη 18 

ΑΡΡΥ. πιθᾶθ ἴο ταβτ]ς ὗ1ιθ οπαρ]ι81Β, β69 
γπς, άγ. 8 590. 3, Ῥ. 464. Ί6 31θ 
ΊἨπβ τεπιαπᾶάεᾶ Ὑ]οΙ]γ {ο 11ο οοπεσὲ: 
απᾶ Ώοτο πετ πε οὔβεττο (1), οἩ ἴῑθ 

ποθρΒ{ίτθ Βἶ46, ἴπθ βΏβεπσορ οἳ 616ΙΥ- 
{Πΐπρ ἵπ {11ο Ῥτεοθάῖηρ Υ6ΓΒΘΒ οβ]οι]- 
1αΐθᾶ {ο οποῖθ βαοῦ α βἰβίεπιθηί, ἴπθ 

θεοπνευστία οἳ Βοτϊρίατθ ποῦ Ἠατίηρ 
Ῥθεπ ἄεη]θᾶ ευοπ Ὦγ Ιπαρ]Ηοβ{ίοπι, οοπαρ. 

Ἠπίποας; (0) ἐλαῖ 1 καὶ Ὀ σορμαϊέυε, 
18 που]ᾶ βεοπι 6ο βββοοϊβίθ ὕπο Ρτθᾶῖ- 
οΡ46ἱ9ΠΒ, 999 τε]αίίηρ 6ο {19 οββο ρα] 

ολασβοίοι οἳ βοτἱρίασθ, {1ο οἶλος {ο 

1ΐ9β Ῥταοίίοϱ] θρρΠοβ 1140168, πἩ{οἷι Αρ- 

Ῥ6βχ βοβτοοῖσ Ποπιοβεπθοπβ; απᾶ (4), 
οἩ {19 ροεἱτέυο βἶᾶρ, ἔιαί 11ο ἔοττας ο 
φθχ. 16 βθ6Πη 1η βἰαά]θᾷ απᾶ Π]πβίταέγο 
Ῥθτα]]ο]ῖαπα {ο 819568 1ἨΠ Τ6χ. 16, γραφὴ 

ῬοΐΏρ ΠΠΟΥΘ βΡρθοίΒο ἴΠβΏ γράμματα, 
θεόπν. 18η ἱερός (60 Τδέπη. 6Υποπ, 
1, Ῥ. 26), πᾶ καὶ ὠφελ. κ.τ.λ. ΒΙΟΥ - 
ἵπρ πο βρεοῖθ] ββρθοῦβ οἱ 1Ἠθ τηοτθ 

Ρεπετβ] τὰ δυν. σε σοφίσαι, Απᾶ σα 

καὶ αεσεπείυε ἀεἰαϊΗτρ, π]αῖ σοφίσαι 

πηϊρΏί Ἠαγο Όεθν ποπρΏί {ο {1 {ο 
90ΠΥΕ7, ἴπο γαχίΙοΆΒ Ρταοίΐσαϊ 8ρΡΙίο8- 
Ώοπβ οἱ Βοπϊρίατεο; πετ (4) πο αᾶᾶ 
ια 0Ἠ1Υ8.,---ὪἨΟβθ ΛΒΕΕΓΙΙΟΩ πᾶσα 

οὖν ἡ τοιαύτη θεύπνευστοε [58ο Ῥε]οπ] 
ψοπ]ᾶ αθα]γσ Ῥο Ῥοϊπίοβα 1 [πο 
ἄθο]αγαοὮ 1π ἐς δεχί πθτε εσρ[ἰο:, 

απᾶ ποῦ, 8 19 16, ἐπιρ]ίσ- “Τπεοᾶ. 
(ἐπειδὴ κ.τ.λ. καὶ τὴν ἐξ αὐτῶν ὠφέ- 

λειαν διδάσκει), Β1ιᾶ, 98 {αχ 88 Ἡθ 011 

ἀΏέοχ ἔτοπῃ οοΠοσθβίοπ Οἱ ποτᾶβ, πθβ]γ 

9Ἡ] {ο Ῥεεί Ὑτ., τσ. στ, (θοίἩ), 
Υα]ρ., Οἰατοπη., ἀοἶλ., ΟοΡῦ., βΡΡ7. 

Α11Η,, απιᾶ Ίπ εὔθοῦ Αττι, (πεοτίβ 

οορυ]α αξἴετ διδασκ.), 811 «ᾶορί οοἩ- 

βἰγποβῖοη (8), πο Ἠατθ απ απηοπηΐ οἳ 

οσίετπα] ογἰᾶεπος, ΨΏ]οἩ, οοπρ]οᾶ νὰ 

ἐλο ἠπίογηδ] εγἸἆεησθ, 15 568ΠΙΒΙΠ1ρΟΒ- 
βἰρ]θ {ο τοβῖβ, 6 ἄθοῖᾶρ ἐ]ετοίοτε, 

πούῦπ η λλοτ{βοπαθοοπβᾶρθηοθ, 1π βνοαςσ 

οἱ (8): βο Ἠπίμ., Ὑθρῖηπρ., Ὀπί πού 
ῶο Ποιο, Ίο ποὺ ποΐῖοῬ (6) βοτιθ 
ἀπᾶ]ϊτιᾶυς] 6ΧΡΙΘΒΕΙΟΠΑΒ. 

πᾶσα γραφή] 'Ενεγη δοτρέωγε,᾽ ποῦ 
εἰοία Βοτρίατα, Ῥοσα, Απίη.,--ᾱ 

ηθεᾶἶθες ἀερατίτχο ἴτοπα {πο τορα]ατ 
τα]εβ ορτβπιπηαχ. Ἡοίπιαηπ (δομγ{[τὸ. 
Το]. τ, Ρ. 572) θπιᾶ οὔτε (Ἠδττογ, 1.) 
ΒΕΠ] ἀοῖοπᾶ {πῖς Ιπεχαοῦ ἱταπε]αίίοἨ, 
βἀάποῖηπρ ἘρΙ. Ἡ. ο; Ὀτί 1ὁ τας Ὦθ 
οὐβεχτεᾶ ἐπαί ἴπ ΒΡρΗ. 1.ο. λετε ατθ 
βίτοηπρ ΙΘΑΒΟΠΒ ζος α ἀθνίβίίοπ ἔσοτα 

{π9 οοττθοῦ ἔταπς]. πἩ{οἩ ἆο ποῦ αρΡΙΥ 

{ο ἐ1θ Ῥτθβοπῦ 0956; 869 ποῖθς {π Ἴοο. 
Έροτο πᾶσα γρ. ἱπαρ]ΐθβ 61οτγ ἰπᾶιτί- 
ἄπα] γραφὴ οἳ έποβο ΡρτεγΙοπβ]γ αἰ]αᾶρά 
ο ἶπ 1Ἠο ἴθτπι ἱερὰ Ύρ.; πᾶσα, ποίας 
περὶ ἧς εἶπόν, φησι, πᾶσα ἱερά,...πᾶσα 

οὖν ἡ τοιαύτη θεόπνευστος, ΟἨΙΨΑ. ; 888 
(εις αγ) ΝΠάᾶ]οίοι, (γοε] Ατὶ. Ῥ. 
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ἐλεγμόν, πρὸς ἐπανόρθωσιν, πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δικαιο- 

8932, 6. ἨΏοβθ, ΟΟΙ1Ρ. 8180 Τ16Θ, ον Ιπερ. 

Τιθοῦ. στ. Ῥ. 254 Βᾳ., απᾶ Ἠπος, 67. 

8 18. 4, Ῥ. το. γραφἡὴ 
Ίας Ὦγ βοπιθ ἱπέθιρτοίους ΌΏθει ἱχαβ- 

Ἰαἱρᾶᾷ «υπϊηρ; ΒΟ ΔΡΡΥ. {πθ τινες 

ηοδοθᾶ ὮΥ ΤΠΘοΡΗ,, απᾶ ῬετΏαρβ 

Τηροᾶ., τῷ διορισμῷ χβησάµενος ἀπέ- 
κρινε τὰ τῆς ἀνθρωπίνης σοφίας συγ- 

γράμματα. ΤΠϊβ Ἡοπογες, οπίηᾳ ἴο 

{ης πρπα] παθβηίπρ οἳ γραφὴ ἴπ ἴλθ 
ΔΝ. Τ., 8εεΏι8 Υεχγ ἀουυα]. Τὲ ταασ 

Ῥο ομβογτοά ἱπᾶεθά {παί πὶθᾷὰ {πο 
εκοερίίοη οἳ {Πά8 απᾶ ἔοτσ οἴπες ρ88- 

ΒΑΡΘΒ (ὔομη χὶς. 37, Ῥοπι, 1, , ατἰ. 
26, 2 Ῥοῦ. 1. 29) γραφὴ Οἵ γραφαὶ 

Ἀἶπασς Ώαββ ἴπο ατεοίθ, 5ο {ἐωαδί 18 

Ά0βαπος πϊρΏιὐ παντα ἔπθὑταηρ]α{ίοἩ, 

ΑΒ Ἡοποτος {ω 6οἩηΏ χὶκ. 37 γραφὴ 
ο]θαχ1γ {πτο]τεβ 16β ἐθο]πίοα] πωθβπίηρ, 

ἑαποίηες Ῥ4βββρο ο) δογέρέιγε, απᾶ 

88 {19 οοη{θσί ΣΘ(ΙΊΤΘΒ ἴἩθ ΒΑΊ1Θ 1η 

2 Ῥοῦ. 1.ο. (οοπαρ. Ἠτίμ,), 8ο Ώθτο απά 

1η ἘῬοπα. ᾖῇ. οο. 16 {18 ο ΙΘ8ΕΟΠ {ο 

ἄερατό ἔτοπι {πο ουχτεηῦ ααβΗ{βάγα 
ἠπόργρτείαίίοη, θβρεοίβ!1 85 ἐ]πθ 8β8ο- 

οἵα[εᾶ εριθΠΏείβ, απᾶ Ἀθτε ΠΙΟΓΘΟΤΕΣ ἐ1θ 

Ῥτθοθάίπς ἱερὰ γράµμ.., ΕΏΟΝ ἴλαί ἐλαῦ 

βρθοίῖα] παθβηίηᾳ πο8 ΙπΙαρα{αΡ]γ 1π- 

1θηᾶεᾶ Ὦγ {πε Ιπβρίτεᾶ νυτῖθετ. 

θεόπνευστος 18 8 ΏβΒΒΙΥθ υοτΏα], Εθθ 

ποτ, ἄγ. 8 16. 3, Ῥ. 88: 19 παρ] 

ἄαποίθς ὑπερίγεᾶ Ὁη ἄοᾶ) (οοπρ. 

Ὦποοσγ]. 121, θεόπνευστος σοφίη, Ῥ]α- 

ΤΑΧΟΗ, Μον. ὮῬ. 904 Ἐ, τοὺς ὀνείρους 

τοὺς θεοπνεύστους; ΟΟΠ1Ρ. θεόπνοος, 

Ῥοτρίστ. ἄε Απίτ. Νπιρᾖ. Ῥ. 116), θπᾶ 
οπἱγ βἰαΐθς π]ιαί ἶ6 σηοχθ ἄθβπί{ζε]γ ϱχ- 

Ῥτοβαθᾶ τσ 8ε. «Ὀδοζ] Ἰὸρ) 

[ᾳποᾶ α Βρίχῖνα βοσϊρέυσα εβ{] απᾶ ϱ1 
ΠΠΟΥΘ Ἠ7 2 Ρεὔ. Ἱ. 21, ἀλλ) ὑπὸ πνεύ- 
µατος ἁγίου φερόμενοι ἐλάλησαν ἅγιοι 
Θεοῦ ἄνθρωποι. Τηπ8 ἴπεπ, πθοαῦ 

οτοτβερρίηρ ἴπο Ῥεορος Ππαϊέα οἱ θΗῖβ 

οοπηπιθη{Β1γ, πθ 187 {ἱΣΙΥ Βαγ, πο 

πηλῖ]ο ἐπ] Ῥγορπαπί απιᾶ Ιπο]αβίνθ θρ- 

ἴποί γἰο]ᾶς πο βαρροσύ {ο αἩΣ αγ βοῖα] 
{πθοτίθι π]θί]ος οἳ α «ἀγπαπιίσα]’ ος 
8 τηθοβαπΙος] ΙπβΡΙΤΑΙΙΟΣ, 15 οργζαΙπ]γ 

βθθπης ἀἱαΙποῦ]γ ὕο ὑπιρῖμ(οοπαρ.ΟἨΣΥΑ., 

---ἴη {πρ οὔχιθς ἐχαπβ]αθίοη 1 ποτ]ᾶ Γοχ- 
ΤΩΘΙΙ7 επωποἰαίθ) υπ16 τς]. ὑπα1ι, ἐαί 
οσετγβεραταἰθροσίον οξὔ]ιθ Ηο]γ Βοο]ς 

18 ἠπβρίτοᾶ, θπᾶ {οιταΒ α Ητῖηρ Ροσίῖοα 
οἵ 4 Ηγίπρ απᾶ οτραπιῖο ὙἩοΙθ; 86ο (111118 

{χ) ΗοΠΙΒΏΗ, δο]τγεῦ. Το]. τ. Ῥ. 672, 

Έειββ, Τ'16οἱ. 6Λγέὲ. τατ, 3, Το]. τ. Ῥ. 

αο7. 416, ος {πρ οη9 Ἠαχά, {118 
θαΡΙΘΒβΊΟΏ ἄοθΒ ποῖ εκο]αᾶᾷθ βποῖι νει- 

Ρα] 6ιτοσβ, ος ροβεζδῖη ΒποἩ ἐτίβίηρ 

Ἠήβ[οσίος] 1ηβοοιγαοἴθς, ἂ58 πιαπ)ς βρὶτῖε, 

οσον ΊΏ Τί πιοβύ οχα]{θᾷ βἰαίΐθ, πια 

ποί ο πο] οκοπιρὺ {χοπα (οοπρ. 

Ῥε]μπασι, Βέδῖ. Ῥογο]λοῖ. γ. 5, Ῥ. 219), 

Άπᾶ Ίπιπιαπι ἰτατβπαϊββίοα πᾶ ἵχαῃ- 

βοτϊροΏβ ππαΥ Ώανο Ιποτεββεᾶ, {6 οὔ111 
ἄοθβ ορτύβΊπ]γ ββ8.τ9 Ἡ5, ο {πο οἴλος, 

{1ιβύ {Ώθβο πτάηρβ, 88 πο Ώατο ἔπατη, 

8το ΙπζΙνίάπα]]γ Ῥοτταᾶθρά Ὦγ ἄοᾶε 

Βρίτϊ6, απᾶ πατταπῖς οἳς Ῥεμοξ {λαί 
1167 819 τὰς ἀληθεῖς [ῥήσεις] Ἠνεύματος 
τοῦ ἁγίου, Οἶθπα. Ὦοπῃ, 1. 45, Ἀπᾶ οἳς 
πββοτθίοη οἱ ἔμθ Γῇῖ ΙΠβριταίοπ οἳ ἐλθ 
ΒΙ0]ε6: οοἵαΡρ. Ἐτεῖ. ἰο «αἰαίίαπα, Ῥ. 

πτὶ (ο. 3), 4ἱά5 ἴο Εαὐῖ, τχ. Ῥ. 417 

βα. πρὸς διδασκαλίαν 
18{6Υ8, 38 ο ὙΓεξίο οΡΒΘΣΥΘΒ, {ο ἴθ 

{λεοτείῖσα] οἱ ταίπες ἀοοίτῖπα] αρρ]]- 

οβ6ῖοη οἳ {πο Ἠοῖψ Βοπρίατοβ; ἴπθ 

οοπο]αά(τπρ οκρτθββίοπΏ8 χεἴ6Γ ταῦἨθΥ {ο 

ἀΠαῖτ φγαοξίοαΙ 3β6β; 966 Ῥοτετίᾶρε, 

δετπο. τα. Το. 111, Ῥ. τΡο(Α.-Ο. Τή05.). 
Ἔδσα, τοίετς {πθ ἴπτο ἔοτπιθτ '8ᾶ ἄορ- 

πηθύα,) ἴπο πο ]αΐΐος ΄ αἆ ποτθς,᾽ Ὀυΐ 

πρὸς ἐλεγμ. 866148 ορχύαϊπ]γ ο Ῥε]οπρ 

1ΠΟΣΘ ἴο ἴ]θ Ια6ΐθ6Υ, οοπαρ. οἵι, 1τ. σ, 

τ Τῖπι. τ. 2ο, ΤΡ0. Ἡ. 16. 

πρὸς ἐλεγμόν] ΄/οΥ γερτοοῇ, οὐπ/ωία- 
Μίοπ, ἐλέγξέαι τὰ ψευδῆ, ΟΗ178., ος 
Ῥομίθς Π1ΟΥΘ Ρ6ΠΘΙΗΙ17, ἡμών τὸν παρά- 
νοµον βίον, Τηπθοᾶ.: οοταρ. ΒΡΙ. ν. ατ. 
Τη9 τεβᾶίπρ ἔλεγχον [εᾶ, 1, 2, γὶιι 
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17 σύνῃ, ἵνα ἄρτιος ᾗ ὁ τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος, πρὀς πᾶν ἔργον 

ἀγαθὸν ἐξηρτισμένος. 

ΡΕΙΚΤΙ; ταοβί π1β8,; 0Ἠ178,:] οσο στ 
βοτθτα] πιθι {π ἴλμο ΤΙΧΣΧ. 6.0. 1μευ. 

αὶς. 17, Νατη. Υ. 18, 2 Κ1πρΒ χἰσ. 3, 
β].τ Ῥπξ σα εῦ πού’ ρτθ ΑΣ ο ἐλεγμόν 
ΙΑΟΕΕΣ; α πιβΒ, (1ιαεῖσπ., ΤΙ6ΟΠ. )]. 

ἐπανόρθωσιν]' σογγεσίοπ͵) ΒΥΥ. [ οὐ 

[Φχθοίίοποσα, οπηεπᾶ αΜζοΏθπα]; παρα- 
καλεῖ τοὺς παρατραπέντας ἐπανελθεῖν 

εἰς τὴν εὐθεῖαν ὁδόν, ἼἩθοᾶ, ΤΠίβ 
ποχᾶ 8 α ἅπ. λεγόμ. ἵπ Ν.Τ., Ῥαῦ 
βιβοϊρα]ψ οοπΊπηοα. ἰβανλοιο, 6.0. 

ΏμΠο, Θιοᾶ θεια Ίπιπι. ὃ 37, Τοι. τ. 
Ῥ. 209, ἐπανόρθωσις τοῦ βίου, Αιτῖβα, 
Σρίοῦ, πα. 16, ἐπὶ παιδείᾳ καὶ ἐπανορ- 

θώσει τοῦ βίου, Ῥο]γ)ν. Ἠίεί, α. 38. 1, 
ἐπανόρθωσις τοῦ τῶν ἀνθρώπων βίου, 
6ΟπΗΡ. 86ο 111, 7. 4, Υ. 88. 8, ΣΧΥΠ. 6. 

11, 8]. Τ19 ρχερ. ἐπὶ 6 βρρατεη{]γ 
ηοῦ ΙΩΘΥΘΙΥ ἀἰτθοίῖνο αῦ ἐπέεπείυς, ἵπι- 
Ῥ]γίπρ τοβἰογβ{ήοἩ {ο 8 Ρτοτίοαβ ϱπᾶ 
Ῥοΐέες ϱἰλίθ, Ῥ]μίο, Βεριδί. κ. Ῥ, 6ο 
Ὦ, ἐπανορθοῦν τὸ πεσόν τε καὶ νοσῇσαν; 

βθθ Ἐοβῦ τα. Ῥα]πι, Γεω. Β. ν. τν. ο. 6, 

Ὑο].χ, Ῥ. 196. Τ19 ἀϊβποίίοι Ὦο- 
Ίπθεη ἐλεγμ. βπᾶ ἐπαν. ἶ5 ἴλας πού 
1ποοσσθοί]γ βἰαίεᾶ Ὁγ τοῦ., ἐλέγχονται 

ηγοτεοιπᾶ1, ἐπανορθοῦνται ἐεπθῖ, 18. 
μῖ]οβ.” παιδείαν κ.τ.λ.] 
εἀῑεοξρίέίπε μ]έοῖν ἓς ἔπι γἱρ]ξεοιιςπερε;” 

ποῖ οσα οῦ1γ ΄ᾳ 11 γοτβπα ρογ[θοίβηᾳΠθ 

ἠαβῥίατα αζοχῦ, δας0., οοπαρ. ΤΠΘοΡΗ., 
Ῥαέ «πΕ]οὮ Ἡβς 1ΐέᾳ Ῥχορος ΒΡΊΕΥΘ οἳ β0- 
19η 1η χἱσΒ{θοιβΠΘΒΒ,----ἴπ έλα πἩΏ]οΕ 

14 οοη/οσπιβΏ]θ {ο 11ο Ίωπ οἳ οᾶ, 
ΟοπγΡεατο, ἵπ (ταπβ]α(ῖπρ ἔπο οἶδιςο 
πἰβΏίροις ἀϊβοίρ]]πε,’ β6θτηΒ ἴο τορθτᾶ 

ἐν 88 πιεχε]γ θᾳ1γ. {ο 0119’ Βοἱ1ι εβ6εη- 

{190 9) {118 ποπετεχ βρρεβσβίο Ῥθιπίθη- 
ΛΡ16; οοπχρ. Ἡ που, ἄγ. ᾷ 30. 3. 90. Ῥ. 
166. Ο {ο ΡτοΡεΥ ππθαπΊηρ οἱ παιδεία 
( ἀἰροίρίίπανμ Ἰπβίταοίοα,᾽ 8 πιθηπῖηρ 
ψΏ]οὰ ΤἨθοᾶ., αἰ., 11619 αππιθοθββασ!]γ 

ΟΡΒΟΝΣΘ), 869 ποῖθθ οἩ Ἡρὴ. γἱ. 4; 
Ἀηᾶ οἩ δικαιοσύνη, 899 ποίθΕ οἳ 1 Τέπει 

νὶ, τι. Τηπ8 ὔο βἰαΐο ἴμο 1868 οἳ Ἠο]γ 
Βοπϊρίατο ἰπ πο Ὀτίοίεβί πας; ἴέ διδά- . 
σκει ἴπο ἰρποταηῦ, ἐλέγχει ἐ1ϊθ ον{] απᾶ 

Ρτεήπᾶ]ορᾶ, ἐπανορθοῖ 1116 α]ιεω απᾶ 
εχίΏς, απᾶ παιδεύει ἐν δικ. 811 11Η, 
68Ρ. ἴΊιοβο ἔλλαῦ αθθᾶ Ὀχίπρίηρ {ο {α]]ετ 
ΙΠΘΒΒΙΥΘΒ Οἱ Ῥεχ[εοβοἨπ. Ἐοσ Αα ροοᾷ 
Βθτπιοπ οπ {6 βαβἹοίϊρπογ οἵ Βοπρίητο 

βθο Ῥεγοτίάρο, 6ογπι. 1ιχ. Το]. 111. Ρ. 
14 5α. (Α.Ο. Τ401.). 

17. ἄρτιος] “σοπιρ]είε” Ίτπ α]] ρατία 
Βπᾶ ΡΙΟΡΟΣΙΟΠΒ («1η απο πλ] Εἲό τοι- 

πι, 0α1ν.), 8 ἅπαξ λεγόμ. ἵπ {1 
Ν. Τ., οκρ]θ]ποᾶ πιοτε {α]1σ Ὦγ {1ο 
ἐξηρτισμένος ο {οἱἱοπς,. Α εαὺ- 

Εἰαπ{ 1] οοχτθοί ἀθβπ]θίοπι 18 ρἶγετ ὮΥ 
τθρ. 88. ἐπ Ἠεοῖ. τ. Το]. 1. Ῥ. 433, 
ἄρτιος πάντως ἐκεῖνόε ἐστι, ᾧ τελείως 
ὁ τῆς φύσεως συµπεπλήρωται λόγος: 

ἔλαβ ἄρτιος ἶΒ ορβοΒβθᾶ ῦο χωλὸς απᾶ 
κολοβός,---θΟπ1Ρ. ΤΙΠοἶ8Η, δαογί]. 8 6, 
π]6τθ Ώο ΒΡΘΑΙ(Α οἳ Τπ]ομτ 88 οὐκ ἄρτιος 
τώ πὀδε, πηᾶ 890 Βαΐσας, ΤᾖἼεδαμγ. Β.Υ. 
Το]. 1. Ρ. 615. 14 18 ποῦ 6887 ἔο »ίαΐθ 
Ῥοβ1αγε]σ ἐ1ϊθ ἀἰήποίίοπ Ῥθύπθει τέ- 
λειος Επᾶ ἄρτιος, 88 ἵπ Ῥχβοίίσθ 19 
Ώπο ψοτάβ 86ετη πθασ]γ ἴο ΙπίεγοΏατρθ 
ΣΠΘΑΠΙΠΡΑ; 6.6. παρ. Ρηή1ο, ἄε Ρίαπὶ. 

Νοε, ὃ 20, Ὑοὶ. τ. Ῥ. 341, ἄρτιον καὶ 
ὁλόκληρον, ΨΜ]ι Ζ81η68 Ἱ. 4, τέλειοι καὶ 
ὁλόκληροι: 88 8 Ρεποτβ] 1Ἠ]θ ἄρτιος 
ΒΘΘΙΙΒ {ο Ῥοϊηῖ {ο ροτ[θοίῖοτ ἴπ τορατᾶ 
οἳ βἀαρίαίοπ οἳ ροτίς (απῖ ΕΠθχη 16- 
ὠποῦ ΟΟΠΙΡΑΡΕΠΗ,᾽ σαεὕ,) απᾶ βρεοῖΒὶ 

αρθἰπᾶρ ἔον ΑΠΥ βἶτεπ βεβ; τέλειος, 
1χο' ροτ[θοῦιβ’ (οοπιρ. Γοθᾶστ]. 51/ποΊ.. 
Το]. τν. 366), β6Θπά5 {ο ἵπαρ]Υ Α ΠΙΟΤΘ 
Εεποτα] απᾶ αὈβο]αίο Ρθτ{θοΜίοπ; ΟΙ1Ρ. 
ΜΑΒΗ. ν. 48. 
ὁ τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος] '{λο πιαπ οἱ 
αοᾶ.' 119 γθυΥγ ϱεπετβ] 1θίθχεποθ οἳ 

ἴηθ οοπἰοσύ Β66ΥΗΒ {ο βλλοπ οἱεαχ]γ ἐλδέ 

λενε ϱἳ 1θλβί πάς 1 οργἑϊη]ψ ποῦ 9Η 
οδλοία] ἀθείρηβίίοη, “ἐθ βαιταπί ο 
οᾶ,” «ο εγαηρε]ἰα) (Έεημ., 29 



ΠΠ ο Τν. Ἡ, 

1 ποἱθιπΠ]γ οἴαχρο ἐΠεθ 
60 Ώ9 αοᾖῖνο απᾶ πχροπ: 
{ος ον] {εδομετς Ἰνὶ 
αὈοιᾶ, ΤήξοΒΑτρθ 1Η: 
πηἰπ]δῦσγ: πιῖηθ {5 Ίο 
πρ] 40πΠ6, Απά πΙΥ 16- 
ψᾶτᾶ {9 τοβάγ. 

Ἰπούίθ), Ῥαῦ ιο ΟἨσίβήαη Ρ6ΠΘΥΑΙΙ7, 
εᾳπὰ 9ο Ώ6ο Ῥοπ]έας ἀθτοτίζ, ζ18ῦ.: 
βθθ ῬΗ1]ο, ἆα Νοπι. ΠΜ ΐ. 8 3, Το]. 1. 

Ῥ. 581, Ὑ]ιεχθ ἄνθρ. Θεοῦ 5 Ἱβεᾶ 1Ππ 8 

Εἰπιῖ]ασ οχἰοπᾶθᾶ τε[οτθποθ, απᾶ οοπιρ. 
ηοίθβ οι Τέπι, γἱ. ττ. 

πρὸς πᾶν κ.τ.λ.] 'Γων ῥγπὶε]εά ου, 
ΟΥ ({ο ργθβθττε {πο ραχοποτηββῖς) πιαᾶε 

οοππρίείο }οΥ, υ6γ1/ θοοᾶ οοτή:) ἐξαρτ. 

(πληροῖ, τελειοῖ, ἨΘΒΣΟ1ι.) {8 ἃ δὶς λε- 
γόμ. ἴω ἴπο Ν. Τ.; Βεθ ΑΛοῦι αχὶ. 6, 

ψνθχθ Ἡοπθτος {ύ 18 αεθά βοπιοπ]ιαό 
ἀἱβοτοπ{]γ, ἵπ χ6ίετεησθ ΑΡΡΥ. ὔο {19 

οοπωρ]εοΏ οἳ α Ῥετίοᾶ ο ὧπιθ; 688 

Μεγες ἐπ ἶοο,. 14 οσο 1π 116 ρτθδεΏῦ 

ΒΕΠ86, «οβορΏ, πὲ. ΠΠ. 2. 32, Καλῶς 

ἐξηρτισμένους, ΟΟ14Ρ. ἸὨἨποῖθπ, Ρεν. 

εί, τ. 33, τἆλλα ἐξήρτιστο. Τ116 οΟΥΗ- 
Ῥουπᾶ καταρτίζω 18 οἳ {τθαπεπί ο0οΣ- 
χθΠ0θ, 1π βοοοτᾶρπορ πΙὮ ἐ1πο γίθυ; 

ἴαΚθη Οἱ ὁ τοῦ Θεοῦ ἄνθρ., ἴπο ποτᾶς 
πᾶν ἔργ. ἀγ. τοαςύ οὐυίοπε]γ Ὦο σεΐατ- 

χρᾶ, ποῦ αρεοΙα]]γ {ο {19 ἔργον εὔαγγε- 

λιστοῦ, ο. 1ν. 5 (Ώο ἸΜείίθ), Ὀαέ {ο 
ΑΠΣ ροοᾷ ΠΟΙΑ ϱΕΠΕΥΑΙΙΥ; Βο Ηαίὴ., 

ὁΓιθβῖπρ., απᾶ Τωεο. 

Οπλοτεα ΤΥ. τ. Διαμαρτύρομαν] /Ι 
φοἴεπιπῖ οΊιαγϱε ἴ]ιεε; 5 ποῖεΒ οἩ 1 

Τήπι. υ. 21. Τ.θ ποτᾶς οὖν ἐγώ, ἵπ- 

βοτθθᾶ αξῖετ διαµ. ἵπ Ἐεο, [πι ΡΕ; 
-μγτ.«ΡΗΙ., Τ11θοᾶ, οπαῖ6 ἐγώ, οἴπενς 
οὔν], 919 αἱρ]ί]γ τε]εοθοά Ὦγ ἀτίεεῦ., 
}ιασ]ππ., 1 ἱβο]ν., 88 !Ἰπ]εοίβ, οῦ 601 5β- 

χοηατα, ΜΙ, Ῥγοίέεσοπι, Ῥ. οΣΣΙΣ. 

πρ Ίοπρου τομᾶάϊἶηρ οξ Ἐρο., τοῦ Κυρ. 
απ, Χ. (πἰᾶι ΡΟΒΕΤΙ) ος Χ. Ἰ., ἵ8 

οσα πα]]γ απ{επαδ]θ. 

τοῦ μέλλοντος κ.τ.λ.] ’1σ]ο ο]ναΙἶ Ίεγ- 
α[ίον}αᾶφε ἐλιε φιέοῖι απᾶ ἄραά :’ οἰεβῖγ 
ἔλοβο αἱϊνο αξ Ἠϊβ οοπαῖησ, απά {ηθ 

ἀθμᾶ, ΟΠ1ύΒ. 1 (ο0Π1Ρ. 1 005. Χγ. 51, 
μα, 1 ΤΗΘΒΒ. ἵν. τ6, τ7), ποῦ ! ὧνο αρἰ- 
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Διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ΤΥ, 

καὶ Χριστοῦ ᾿Ἱησοῦ τοῦ μέλλοντος 

κρίνειν ζῶντας καὶ νεκρού, καὶ τὴν 

τη αρ] αἱΐνθ βπᾶ ἆθαᾶ, ἁμαρτωλοὺς 
λέγει καὶ δικαίου, ΟἨχγβ. 1, Ρε]9. 

Της πιεηίῖοη οἳ ἴμθ βο]δπππ αοσουπό 
ψἨήο]ι αἲῖ πιαςῦ τοπᾶςχ 15 ποῦ πζλοπέ 
οπαρΏαβίς ἵτπ {ές αρρ]οβ]οπ {ο Τήππο- 

11; Ἡθ Ἠαᾶ Αα πεϊρ]ιδγ οβ]ορ Ιπίταςίοᾶ 

{ο Ηϊπα, αχιά οἱ ἐπαί Ἠίς Τιοτᾶ εὐθύνας 

ἀπαιτήσει (ΟἨ1γΑ.). 
καὶ τὴν ἐπιφάνειαν] 'απᾶ (1 οοἴεπιπῖη 
σλαγφο ἴ]ιες) ὃ] Η ἰσπιαπ{/εδίαίοπ.) 9 
χοβᾶίηρ κατὰ [1εο. πα Ρ)ΕΙΕΤΙΝΗ: 

οίἩ., 8στ, (θοίπ); Τηθοᾶ., αἰ.]16 Ἠθτθ 
αἰρΏί]γ το]οοίθᾶ Ὁγ ἀτίοεῦ., ασ] 
Τἱδολ., πὰ ΑΟΡΙΕΝΙ: τ7. 67331 
Οἰβτοπι., Απρ, Απι., Ἠασ]., α]., {ον 

ιο 1689 6387 καὶ. ΤΗ ἐῖς Ιβέ0ος 
χραᾶῖηρ ἔλιθ πιοβῦ πβίπτα] οοπβίταοξ]οα 

ΒΘΘΙΙΑ {ο Ῥθ ἐ119 σοππεσίοἩ ο τὴν ἐπιφ. 
σὶ(Ἡ διαµαρτ. 88 ἴἶιο πβιαὶ 8οοΠΒ. ἵα 
αά]αταί[ῖοα; οοιΏΡ. ΜΑΣ] Υ. 7, Λος χὶχ. 

13, 1 ΤΗ6ΕΒ. . 7. Α8 ἴ]ιο {οτεροῖηα 
ἐνώπιον οου]ᾶ ιοί Ὦ ἠοϊποᾶ πῖἒι ἐπιφ. 
κ.τ.λ., ἴπθ πουπς πβίΙΤΑΙ17 Ῥα5ς Ἱπίο 

{πο αοοιβαίίνθ; Βο αρ. Οἰδτοπι., 
ρου αἀτουίατα εἶαβ, οοπιρ. ἵ ΟοΥ. 

αν. 21. 9 ὙΠεϊίθ τερατᾶς τὴν ἐπιφ. 

88 {19 Άοοις. οΏ]εοΒ, 6.0. Ὠειῦ. {ν. 

29, διαµ. ὑμῖν...τόν τε οὐρανὸν καὶ τὴν 

γῆν; ελ] βοοπαθ απᾶρθείταβ]θ, ο 1 {ι- 
νο]νθβ 8 οἩβπρο οἱ πιθαπίπρ οἳ {πθ 

νεχΏ {π {1θ πο ΟΙβ3β68. 

καὶ τὴν βασ. αὐτοῦ] 'απᾶ ὂψ Ηίε 
ᾖἰπρᾶοπι;᾽ ηΟ ὃν διὰ δυοῖν, "116 1076- 

Ιαἱ1οη ο Ἠ[ς Εἱπρᾶσπι) (Β87Σ., Βθπρ.), 

Ώος απ θχρΙΘΕΕίΟΣ Ργαοἱσα][σ οαῖτα- 

Ἰοπί {ο τὴν ἐπιφ. αὐτ. (Οᾳ]ν.), Ὀαέ 

ἱπύχοάᾶποίοσγ οἳ 3 Βεοοπᾶ εαβ]θοῦ οἳ 

ΠιοαρΏῦ,---"θπᾶ ὮΥ Ἠίς Ιάπρᾶοπι) (οὉ- 
βοχνε ἔλο τλοἰοτίσς] τεροΒῖοπ οἳ αὖ- 

τοῦ), ἴῑιαῦ Ἱάπρᾶοτα (γέερπιπι φἰοτία) 
ψἩὶοἩ βιοοθθᾶίπᾳ {18 'πιοᾶἱβοαίεᾶ 

οἰθτπή(γ’ οἳ Ἠ[8 παθᾶἱαἑοσία1 Ἱάπρᾶοτα 
(γεσπιπι ϱγαἰία) 18 ἴο. οΟΠΊΠΕΠΟΘ αἲ 
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2 ἐπιφάνειαν αὐτοῦ καὶ τὴν 

λόγον, ἐπίστηθι εὐκαίρως 

Ἠ]ᾳ ἐπιφάν., θπᾶ {ο 11ΟΥ’ πθίίΏος οπᾶ 
ΏΟΣ πιοᾶ(Ποβ/{Ίοη; 89Θ ΈΘΑΣΒΟΣ, Οτεεά, 

Ασόι ντ, Το]. τ. Ῥ. 945 (ε. Βατί,). 
α. κήρυξον] “ργοσϊαίπι) «Ῥγοασ. 

ἐΝοἰαπᾶα ϱβί ἀῑΠρεπίεγ Π]αίο, απβ 

αρίθ Βοτἰρύπτατη (οἩ. 11, 16) οπτα ϱ188- 
ἀἰσαίΙοπθ οοππθοβζ,  Οᾳ1ν. ΤηθβοΙεπαα 

οπαχρε 1 πού αιιοοθθᾶεᾶ 85 {ω τ Τϊπι, 

ν. 21 Ὦγ ἵνα νηζῖι ἴθ βαὈ]., πο Ὁσ έ1ε 

18, 88 ἵπ 2 Τΐπα, Π, 14, Ῥαῦ πι πἩ- 

οοπποοῦθᾶ γοί επιρΏια{]ο ποτὶβύς; 60Π1- 
Ρ8χθ {1θ τοσγ βἰπαῖ]ας Ἱπβίαπορ {π 

ς Τής88. Υ. 14. Ἑχαπιρίος οἱ β16Ἡ 
Ββγπᾶεία, 41Θ, 88 ταὶρλῦ Ὀς εχρεοίθᾶ, 

ποῦ ΠΠΟΟΠΙΙΑΟΠ 1π 3, Βί]9 βο {οτοῖῬ]θ 
Απά βοη{εη{ίοις 88 ἐλπαῦ οἳ Βἱ Ῥου]; 

566 {πο Ἠδί ἴπ Ὑηθυ, ἄγ. δ 6ο. 1, 

Ῥ. 475. ΤΠ 8οχ. ἵᾳ Ἀθτθ αβεᾶ ταίλετ 

ἴπαη {ια Ῥτεβθηί (ιτ ΤΠΘΒΒ. Ἴ.ο.), 88 
Ὀοΐπρ πιουθ βα1ζαὈ]θ {ο {11ο τιν] πα- 

{χο οἳ ἐ1ϊθ θἀάτθβΒ; οοπαρ. Ππος, άγ. 
6 6ο. 2, Ῥ. 476. Τ19 ἀϊβποίοα ἵπ 
{πε Ν.Τ. Ῥείπεεη χο ἵπαιρεγ. 805. απιά 
168. ος πβπα]]σ Ὦθ βα{{βξασ{οσ]]γ εκ- 
Ρ]αϊποᾶ, Ὀτ{ 16 παπθί πού Ὦο {οτροίζου 
λαέ θπεα ἵπ οἸαβείορ] ΠίΠοσ6 ο 
οἴιαηρθ οἳ {θπβθ βθεπιβ ο{δεη ἆπθ {ο 
νο Παδίζας απἲ α[Γουία ]οᾳπεπ/18,᾽ β68 
Βοβόπιαηη, Ιεώι9, Ῥ. 239. 

ἐπίστηθι] 'ὂε αἰεπίέυε, 'Όε γεαᾶφι’ 

Ί2ὰ Λ.. 6... δοὰ Ωο [οἱ οἷα ἵω 

ἀϊΠροπάβ] Όσν. ΤΗ18, ον ἴπο πἩοΙθ, 
Βθοπῃβ {19 εἰπιρ]θβί ἐγαπβ]αθῖοι οἳ ἐπι- 
στῆναι: πἩ]θ 16 βοβτοθΙΥ απιοιη[Β 
ααἲζθ {ο ϱΙπείατο, Ὑπα]ρ., 1 16 οες- 

ἑαΐπ]σ βἰχοηρος {δη ἐπίμενε, ι Τη. 

ἄν. 16, Απᾶ ΑΡΡΘΔΙΒ 6ο ταατ]ς αὉ αθ{]- 

ἐπᾶθ οἳ ρτοπαρύ αἰθθηδίου ἐχαῦ τηαΥ αὖ 
ΑΗΣ πιοπιθπέ ῥ888 {Πίο 8ΟΜΟΥ/ ΟΟΠ1Ρ. 
Ῥοπαοβίὴ, ΡΙή1.1χ. Το (οὐλθᾶ Ὦγ 9 Ἠ).), 
ἐγρήγορεν, ἐφέστηκεν, Το1γΏ. Ηἰθέ. 1. 
82. 2, ἐπιστὰς δὲ.,.μεγάλην ἐποιεῖτο 

σπουδήν. 1ὲ παζυτα]]γ Ῥοϊπίβ ἰο ἐῑθ 
Ῥγθοθά(πᾳ κήρυξον (οοπιΡ. Τ1θοᾶ,), 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ΕΒ. 

βασιλείαν αὐτοῦ, κήρυξον τὸν 
3 ϕ 3 νῤ 

ἀκαίρως, ἔλεγξον, ἐπιτίμησον, 

σιλήοῖι 1 ϱΙἰρΏ{]Σ βἰχεηρίλθηβ απιᾶ ϱΧ- 

Ῥαπᾶς; “ργθαοῖι {1ο ποτᾶ, απᾶ Ῥο βΗτθ 
{ο λε ἱπιροτίαποῬ οἳ {πο ἀπίγ, οΥος 
τοαᾶσ {ο Ῥεσίοστα 16, 1η ΒΕ8ΒΟΣ απά 
οπέ οἳ ΒΕΒΒΟΠ;᾽ 8ο ἶΏ οΠεοί ΤΗΘοΡΗ., 
μετὰ ἐπιμονῆς καὶ ἐπιστασίας λάλησο», 

οχοερί ἐ]αῦ 619 αοἴΐοη, τ8ῖλετ {παπι ἐ]ιο 
γεαᾶίπεεε ἐο ασξίοπ, 18 τιμᾶθ βοπιου λαέ 

ἴοο Ῥτοπήπεπύ, 9 ἸΓειθ απᾶ Ἠπίη. 
(αξίον Βγοίβοβη. Γεσ,) τούαῖη ἔλο βοπηῖ- 
Ίο08] Ἀβθ 'αοσθᾶε βᾶ οθίαβ ΟἨτίς- 

ἨβΏοΒ; α πιεαπίηρ Ιχίοβ]]γ ἴεπαῦ]θ 

(660 οχκΣχ. ἵη Βομποῖϊρη. Τα. Ροΐψὀ. 
Β.σ. Ῥ. 211), Όαό ἠπγο]νίηρ 81 ε]) Ηραία 
φἨ]ομ Βὲ Ῥαπ] ποα]ᾶ ἸατᾶΙγ Ίατο 

πηβᾶς, ΨΊθη τοῖς ἀδελφοῖς κ.τ.λ. οοσ]ά 

6ο εαβ!]7 Ἠατο Ῥ6θυ εαρρ]ῖεᾶ: 590 Τιθο 
ἴπ ἶοο, εὐκαίρως ἀκαίρως] 
ὖπι ΦΕαΒΟΠ, οι ο δἐαδοπ; 8η ΟΣΥ- 

ΙΠΟΤΟΗ, 1ηβᾶθ Β1] 1Ποχθ επαρλα{ῖο Ὁψ 
{1ο οππήββίοη οἳ {πΠθ οορα]α; οοταρ. 

ἐπο]επβ ΤοΙθΠΒ, α]έχο οἱζχο,͵᾿ άσ., πας, 

6). 8 58. Ἰ, Ῥ. 461. ο Ἰείίο οἵίθς, 

88 ἴτοπι Ἰοἱβῖ., ΝΙοθίαβ ΟΠοπἱα{θΒ (8 
Ἑγπαπιίήηρ ΠΙΕ{οσΙβΗ), εὐκαίρως ἀκαίρως 
ἐπιπλήττειν, Ὀαῦ ἴ]ιθ οἱ αίλοἨ 18 ἄπο {ο 

Ὥοθηρα]. πο Οτθε]ς οοπιπηθΏ{ΛὕΟΤΒ 

ῬεϊποῖραΙΙγ τεῖος {ᾖθ εὐκαιρα απᾶ 

ἀκαιρία ο ΤπιοίἩγ, μὴ καιρὸν ἔχε 

ὡρισμένον, ἀεί σοι καιρὸς ἔστω, 0Ἠ178.; 

Οᾳ1ν., Βεηῃ., Απᾶ οἶποτα {ο δοί]ι Τ]- 
ΙΠΟΙΊΓ απ Ἠΐ8 Ἡθαχ6ίβ. Τ19 οοπ{εσέ 
θες {ο ΕἩου {ἐ]ιαί {1ο ]αϊΐζθς (οοπιρ. 

γα, 3) 8χθ ΡτΙΠοΙρΒΙ1Σ, {έ ποῖ επΏτε]γ, 
{π {ιο Αροβί]ο ἐποιρΒία, θπᾶ ἐ]αῦ 
{μθ αἄτοτρα 1] Όο τοίαιτθᾶ ταοβῦ ης- 
ἔατα]]γ ο ἴποπι 8ΙοΠ6; οοπαρ. Απριβί. 
δοτπι. χω. 4τ [τῇ.], 91018 οΡΡοτ- 
ἔωπςο, απῖθας ὑπυροτέωποῖ Ορρονύωπιε 
υσαθ πο]θααθ, ἐπιροτέωπε ποὶθα- 
Η4ρυβ.) ἔλεγξον] !/ε- 
Φτους, «οοπτ]οῦ λθτα οἱ ἠεῖς παηύῦ 

οἳ Πο]ίπθΒβ απά ὑχα δα; οοἱΏΡ. οἱ. 1. 
16, πρὸς ἐλεγμόν: ἴἶο βἴτοηρος ἴεττα 
ἐπιτίμησον [-σαι, σα μᾶρ 9), 'γεύικε 88 



1Υ. ο, α, 159 

παρακάλεσον, ἑ εν πάση μάκροθυμέᾳ και ὶ διδαχῷ. ἔ έσται γὰρ 3 
καιρὸς ὅτε της ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται, 
ἀλλὰ κατὰ τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσιν 

Ε]αταρφοσ{ἁγ,’ βαϊλαΕ]γ ἔο]]ουγβ. Τουθ 
ἵβ δοπιε ρ8χα]]θ]ῖετα Ὀδύπεει (ο τοτΏς 
Ἡθτθ απᾶ {1 ποἙ ΠΒ ἵπ οἳ). 11, τ6, Ῥαἱ 16 
ἵᾳ ποῦ Ὦ7 ΑΠ7 ταθαΏης Εχβοί; ἐπιτίμησον 
οαηποῦ {β]]γ πζ]ι ἐπανόρθωσις, ποτ ἵπ- 
ἀθοᾶ παρακάλ. γαι παιδεία (Τ/99), 
Ώπο πθιδ] ζοχορ οἱ {ο Ἰαέίατ ποτᾶ Ὦα 
αοίαϊποᾶ. ΤΠ οηβηρο οξ οτᾶρτ{πΕ ΑΝ: 

α].ς α]ρ., Οἶβτοπι., ΟοΡρΏ., οὔ].,, 81., 

ἔλεγξ. παρακ., ἐπιτ., 886ΠΙΒ ἄῑπθ {ο 8 

ἄθεῖτο {ο Ργ6βειτθ α ΚΙπᾶ οἳ ο]ἴπιαχ, 

ἐν πάσῃ κ.τ.λ.] “ἴπ αἲῖ ἴοπρ-ει[]εγίπρ 
απά ἰεαο]ιίπρ,' “1Ώ εγειγ εκ] Ὀ1{]οιι οἳ 

Ίοπρ-βαΠετίπρ απᾶ 6τειγ παιθί]οᾶ οἳ 

{θαοβίτπρ; οἼδαβο ορρεπᾶρᾶ ποἰπιθχε]γ 

ἑο παρακάλ. (Η{Ἡ.), Ῥαΐ, ας ἴπ Γιασσα,, 
Τέθσᾗ, (860 8ἱβο ΟΗ17Α.), {ο ἴ1ο ἐπτθο 

Ῥτθοθᾶἶπᾳ τοῦ Β, {ο εποἩ οπθ οἳ πἩῖσ]ι, 

εερεοϊα]]γ {πο Εγεῦ (ΟἨ1γΡ., 0ᾳ1.), ἵέ 
Ῥτθβοσίοθς απ{{αΏ]9 τοβἰτιοΗοηπς. Τ19 

ἐπἰεπείυε ταῖπει ἴπβη ἴπο {πίεπείνε 
(6Ππγε.ϐ) ἔοτοθ οἳ πᾶς τπαγ Ῥθ οἶθαχ]σ 

8θθΏ 1η {ΠίΕ οοπιπα{ίοπ; ἐξ ρἶγεβ {ο 
ΡοΐἩ αΏείγβοίποαπΒ,ΘβΡ. {ο ἴἨθίοιπαου, 
Β οοηοχείθ αρρΙοβΔΊοπ, 5θθ ποίθα οἩ 

Ερή.1.δ. ΤἩετο 18 {Ἠπβ Πο ΙΘΑΒΟΠΗ ἔοτ 

Επρροβίηρ Επ ἓν διὰ δυοῖν (τοῦ.), οἳ 
1ο ἐππηροτῖηρ σΙἩ γιο πΠΟΤΥΙΒΙ ΤΙΘΒΗ- 

{πρ οἱ διδαχή, Βο. '{θαοβῖηρ, ----ποῦ 

εβαᾶίατα ἄοοθηᾶ!, Ἠοδίης, ,Ἐ]αί6, «τοα- 

ἄποαββ {ο ἴθβολ, Ῥεϊΐ]θ. 145 πιαγ Ρ916- 

τηρχ]κοᾷ {]αῦ διδαχἡ 18 οἩ]γ αβοᾶ ἰπίορ 

η ἴπο Ῥαεύ. ἨΡρ., Ἡθτθ απᾶ ΤΙ6. 1, ο, 

ψἩη]]θ διδασκαλία ΟΟΟΠΧΒ πο 1688 {αι 

Ἀ{πεΘΩ 6πιθβ, Α 8 ὐ6ΥΗ βεποτΒ] τα]ο, 
διδαχἡ (1οβοΏίτπρ) 86ΘΠΙΒ {ο Ῥοῖηῦ ΠΙΟΥΘ 
ἰο ἴ]μθ αοἲ, διδασκαλία (ἀοοἵτίπθ) Π1ΟΓΘ 

{ο ἐπ ειδείαποε οἵ γεδι]ὲ οἳ ἰοποἈῖπρ; 

οοπαρ. 6.4. Τηπογά, 1ν. 126, πλθτθ 

διδαχἠἡ ἵδ ]οϊηθᾶ ψηζ]ι α γ6υΌἙ] ἵη -σις, 
παρακέλευσι.. Τηἱ9 ἀῑθμποβίον Ἠου- 
6ύεχ οαηποῦ Ὦ6 Ῥτθβεεά {π {πο Ν,Τ., 
{οχ οοπ1Ρ. 1 095, Χίγ. 26, απᾶ ομεοτνθ 

Επαί αἲ] 11ο οἴπες πτῖθετα ἵη {ο Ν.Τ. 
(οκοθρύ ἆαπ1θβ, Ῥοΐθγ, {11ᾷθ, πΊιο πβθ 

ἨθΙ{ΠΘΣ) 186 ΟΠΊΥ διδαχή; ΜαίίΗ. χν. 

9 απᾶ Ματίς γῇ, 7 ατο αποἰαίοπς. 1ῇ 
18 7ι9ὲ ροβετῦ]ε ἴ]ιαῦ ἐς πιοτθ ἔτθααθηέ 

πςθ Οἳ διδασκαλία ἵπ 1659 Ἠ}Ρρ. ΠΙΑΥ 

Ροϊπό {ο {λοῖχ ]ΐ6ς ἆθίθ οἳ οοπιροβῖ- 
εοπ, πει ΟἨτϊρήβη ἀοοίτίπρ ας 
ββραποῖηρ Α πποχθ ἀῑβίίποῦ ἔοττα; Ῥαό 

πθ πιβύ Ὦρ πΑΙΥ 1η βποἩ αββεγείοης, 
88 ἵπ δύ Ῥαυ]ς οἴλος ἘΡρ. (πο ἂο 

πού Ἰπο]αᾶρ Ἠοῦ,) διδαχἡ απᾶ διδασκ. 
οοοῦχ εσθοί]σ Απ εηιςΙ πππιρευ οἳ 

ἤπαρμ. 
3. ἔσται γὰρ καιρός] “Ρον έλεγε 

βλαἰΙ ὃό α ἐἶπιε:» αχραπιθαξ ἄτανωα 

ἔτοτα {16 Γιέητε ἳο πχρο ἄἱΗρεπορ ἴπ 
ἴμθ ῥγεθεπέ; πρὶν ἢ ἐκτραχηλισθῆναι, 

προκατάλαβε πάντας αὐτού ΟἨ1ΥΑ. 

1ὲ 16 βἵπρυ]αχ ἐλιαῦ Έεηᾳ. εποτ]ᾶ ἔοτορ 

ἔσται ἴο παθβ “ ογὲ οἳ Ίατη ϱβί,᾽ 88 ἐ1ιΘ 

θ]πείοα {ο ἴπο {αυτο ἵ ἄϊπῆποί]γ 
βἰταί]αγ {ο {]αῦ ἴπ οἩ. 1, 16, 17, 11, 1, 

1 Τίπα, Ίγ.ι. ΟἨ ὑγιαίνουσα διδασκ., 

5θθ ποίθβ ο τ Τἴπο. ἶ, 1Ο. 

οὐκ ᾿νέξονται] “ει! ου πο επᾶμγα, 
Φυἱ ερ ιο0{];  ϱοτᾶεῖ 1ἱ5 ἀοοὐτίπα του, 

απῖθ θοσαπα οπρϊ Πα ας αἀνοτραίαν, 

16Ο. ᾿Ανέχομαι ΟΟ0ΟΠΤΒ το {1π1θβ ἵπ 6 
Ῥατ]1 ἘΡῥ. απᾶ 5 πιθι {1 ροἵβοΏΒ 

εχκρτθθββθᾶ : οοπΙΡ. Ἡοπθτος 2 ΤΗΘΒΡ. 

1, 4, ταῖς θλίψεσιν αἲς ἀνέχεσθε. Ἱπ- 

119 {ο]οπγίησ πονάς οὔπθιτο ἔ]θ ἔογοθ 

οἳ ἰδίας ἀιθίτ ϱοἶβε]ι Ἱωφίθ (εαγο]γ πού 

ποἨπαΏοπε,’ 0οπγΏ.) απο π]ιαῦ 1θΥ 
οβροοῖα!Ιγ {οἶ]οπ ἵπ ἰπο οἸοῖοο οἳ 
1θ8ΟΊΘΥΒ. ἐπισωρεύ- 
σουσιν] {εί ωϊῖ Ίεαρ αρ, επ 
Εαἴῖνετ τουπᾶ {λθπι Αα τ8ΏΡΙΘ, ἃ συρφε- 
τός, Οἱ {θ89116ΥΑ:᾽ τὸ ἀδιάκριτον πλῆθος 

τῶν διδασκάλων διὰ τοῦ σωρεύσουσι 
ἐδήλωσε, 0Ἠτγα. 19 οοπιρουπᾶ ἔοστα 

(ἐπὶξ- «ήπσα;  πΔᾶϊμομι, πρρτερα/ίου, 
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8 ε - 

4 διδασκάλουφ κνηθόµενοι τὴν ἀκοήν, καὶ ἀπὸ μὲν τῆς 

ἀληθείας τὴν ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν, ἐπὶ δὲ τοὺς μύθους 

5 ἐκτραπήσονται. 

Ῥοβί Ἡ. Ῥα]πη, 1/60: Β.Υ. ἐπί, ο, 4) ΟΠΙΥ 

οοουσα Ώρτο οπᾶ Οµπ0. Ἡ. α (Υήπιι) 
ἴπο αἰπαρ]ο {η οι. Π1. 6, Βοπι. κ, σο, 

απᾶ ἵπ (1ο ΤΙΧΧ. 
κνηθόµενοι τὴν ἀκοήν] 'λαυίπῃ {λο]ν- 
ἔπρ εαν», ΑαἰἩ., “Ῥτατ]επίες ααπίραθ,” 

γυ]ϱ., οἶτα, ΟΙ8χοχῃ.,---ΏοίἩ εκοε]]επό 
ἱχαπε]αδίοηςδ; 'παθίβρ]οτα ἀθευταρίβ 8 

βονδ]ορίς απίοας οσα Ῥταπζ βἄθο αϊ 

βοβ]ροπάί Ἠνίάΐπο ατάὰθαπί, Βπΐους, 

Τλεδαιγ. Β.ν.: μα 19ο Το ποτε] 

ἴμο {9156 {θασΏετα Ρταὐβοᾶ: οοπιῤ. 

Ῥμϊο, Θιμοᾶ εί. Ῥοἱ. 8 α1, Το]. 1. 

Ρ. 296 (ο. Μαπρ.), ἀποκναίουσι γοῦν 
[οἱ σοφισταὶ] ἡμῶν τὰ ὧτα,. Ἰνήθω 

(οοππθοθθά π](Ἡ κνάω, Ποῦεο]ς, ΡΙΥ/Π. 
Ῥ. 254) Ίπ ἴπο βοἴ]το 18 {ο ΒογβῇοἩ;) {πι 

ἴ11θ πο]ᾶῑθ {ο βοτβ{οἩ οπο5εΙ{’ (Ατὶαζ. 
εί. Απ. ΙΧ. τ), ἵα ἴἨθ Ῥ888. '{ο Ῥθ 
ΒοτηίοΏθᾶ οὐ ἠοκ]θᾶ,᾽ οπιά ἔλεποῬ (88 
ΑΡΡΥ. 1ετθ) «ρτιτῖτο) 1π 8. ἐτορίοιὶ 
ΒΘ6ΠΒΘ, ζητεῖν τὶ ἀκοῦσαι καθ᾽ ἡδονήν, 
ἨθβγοἩ., τέρποντας τὴν ἀκοὴν ἐπιξη- 

τοῦντες, ΟΗ1ΥΒ. 1π 11ο ρχρβεηΐ Ῥ8θ- 
β8Ρ9 Τηθοᾶ, απᾶ ΤΏθοΡΗ. (ποῦ ΟἨγε., 
38 0 Ὑγ. ββ5ετίθ), απᾶ ΑΟ ἴοο, 16 

φοτα]ᾶ β6επ1, ο{Π., 81.,---ππ]θθε {1ο 

χθεᾶ κνηθόντας,--ἴαἷκο κνηθὀμ. 88 ρπτοΙγ 

Ῥαββίτε, Ρᾷταρηταβῖηῃ Ἱδ ὮΥ τερπόµε- 
νοιι ἠβ ἄοθρ ποῦ βθοπι 90 {οτοῖρίθ 
ἴμθ Αροβί]ο ἄοθΒ ποῖ βΏρθας {ο ἀθβῖτα 
ΤΩΘΥΘΙΥ ἴο ποῖῖρο ἴπο ἔβοῦ ἐαῦ ἴογ 
ψ/θτθ λανίωρ ἐ]εῖχ θ815 ἐοκ]οᾶ, Ὀπέ {ο 

αηατ]ς 1ο απθβς7 {θο]ῖηρ ἐλπαί αἱ ΕΥΑ 
ναβ βθε]ίπρ {ο Ὀ6 βταἰβοᾶ. Α ποτᾶ 

οἳ εἰπηή]ας πιθαπἰπβ, Ὑαργαλίζω, 18 

ξουπᾶ οοσββίοακ11γ 1 βἰπιαῖ]αχ αρΡ]ἱο8- 

Βοπβ; οοπηΡρ. Πποῖβ1ι, ἄε σαἴμπιῃ. 01, 

οθεᾶ Ὦγ Ἰεἴβύ. ὑπ ἶοο. Ο {1 βοοΠΒ. 
ἀκοήν, 899 ποίθβ ο αι Τέπι, ΥΙ. 6. 

4- καὶ ἀπὸ κ.τ.λ.] ΄απᾶ ἴ]οι ωὐί 
γη ανα ἐλαίν εατο /Τοπο ἐ]ιο ἐξ]. 
Τ1 χθβ]6 18 ϱ οοπαρ]οίθ ἑαγηΐπρ Αγ/αΥ 
Αγοπη Θ7ΘΙΥ ἀοοἰχίπο ο Ομτἰβζῖαπ ὑτα(ἒι; 

- . , 

σὺ δὲ νῆφε ἐν πᾶσιν, κακοπάθησον, 

ὁρᾶς ὅτι οὐχ ὡς ἀγνοοῦντες σφάλλονται 
ἀλλ᾽ ἔκοντες, ΤΠΕΟΡΗ. Όη ἴλρ μῦθοι 
6ΟΠ1Ρ8Χ6 ποΐθβοπ 1 Τόπι. 1. {1 Τξ ταπδῦ 
Μο οὐβεθχτεά Ἡοποτοχ ιαί α8 {1ο τθ- 
ἔρτεπορ 15 {αἴπχθ {1εῖχ ηβίατθ 68Η: 

ποῖ Ὦο βροοϊβοβΗγ ἀεβποᾶ; β1, αβ 
{μτουρΏοταί περα ΕΡΡ. {πο εττοτ οἱ 
{ο {πέητθ ΕΘεπ1 τερτεβεη{θᾶ οη]γ 88 

εκαρροτα[ίοΏ8 απᾶ θχραπείοπα οἱ {1 

Ῥτοβοη{, {πο α]αβῖοη 15 Ρτοβαδ]γ ϱαῦ- 

βἰαπ{ίαΙ]γ ἴπο ΒΑ11θΘ. Τ19 πβθ οἱ {με 
ΑχἰΙο]θ (16 ἴπ ΤΙ. 1, τῇ) 18 πας 8]δο 
1η0Υ6 1π{6]Η ρίῇ19. ἐκτραπή- 
σονται] “ωἱ1ζ έγπι ἐλεπιθεῖυεε αφἰᾶς; 
Ρ888. (1 ΑΡΡΥ. 8 πα]ᾶᾶ]ο ἔοτοθ, 88 
Ἰη τ Τΐπα. τ. 6, Υ. 15; 8866 πες, (γ. 

6490. 4, Ῥ. 233, Κτἄροχ, δργαολ. 6 62. 
6, Ῥ. 261 Βᾳ., αΏᾶ ἴλθ ΘΧΧ. {π ΠοίΘΒ οπ 

1 Τη. Ἱ. 6. 

6. σὺ δέ] Βιέ ἆο ἐλοι ;) 1π πιβτκρᾶ 

οοπἰχαβί ἴο ἴ1θ {8169 {θ8οἩΘΙ8; οΟΙΠΡ. 

ο. 1. το. νῆφε ἐν πᾶσιν] 
εὖε εοὔεν ἔπ αἲὶ ἐ]έπρς,᾽ "ΒοὈσίτς ε56ο;” 

ΟΙβχοία,, άοἶμ,, πο “Ὁθ παἰομέα], 

Βστ., Τυΐρ. Νήφειν {8 οοππθοἰεᾶ πα 

γρηγορεῖν ἴπ 1 ΤΗ988. τ. 6, 1 Ῥεῦ. τ. 8, 
Ῥἳ 18 Ὦγ 1ο ΠΙΘΔἨΒ ΒΥΠΟΠΣΥΠΙΟΙΕ σηὴ]ι 

16 (Πα{Ἡ.)Σ οί] Ίετο απ 1η αἲ] οἶἶεν 
Ῥβββ8βος Ίπ {πο Ν. Τ. 1 Ἱπρ]ος 
εαοῦπ]εῦγ᾽ 1ίεταΙ ος ππεαρ]οσίοα]; 
οοπ1ρ. ποίθβ ον τι Τΐπι, Η, ο. Τα8οᾶ. 
Ἀδχθ, απᾶ 119 ἄῑθεκ οκροβῖθοτβ οἩ 
οἴλες Ῥ8βΞΑΡΕΒ, αἲ] 6θεπα ἴο ταῖες 1 

{ο “πα]καζαἰπθβΒ,  ΑΡΡΥ. οἱ απ ϊπ{επείτο 
παΐαχθ, ἐπίτασι ἐγρηγόρσεως τὸ νή- 

Φειν, (Ποσπι. οη 1 168. 1.ό., νήφειν 

καὶ διεγηγέρθαι, 18. ἐπ ἶοο,, πᾶ {1ι6Γθ 
81θ α {6 Ῥ4588ρθΒ ἵπ Ἰθῦος Ὑτ]ίοτϐ 
(ε.ϱ. Ῥο]γ). Σἱ6ἱ. ασ. 21. 4, ἐπιστά- 
σεως καὶ νήψεως) πλ]οῖι 88οπ1 ἴο ἔΑ7οῦσ 
Β11οἩ α πιθαπῖπς; ΕΠ], {η ἐ11θ Ρτθβοπῦ 
859, απᾶ {π ἐπ Ν.Τ. 66ΠΘΣΑΙΙΥ, ἔἩοτθ 
βθθπα {ο ὃθ πο βα/Ποϊοπέ ρτουπᾶς {ο 
ἄορατθῖπρ ἔχοπα ἴμθ τερα]Ας Ἡ5θ απᾶ 



ΤΝ. 4, 5, 6. 161 

ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τὴν διακονίαν σου πληβο- 
’ . Ν Ν ελ η ὸ 8 ς Ν 

Φόρησον. ᾿Εγὼ γὰρ ἤδη σπένδοµαι, καὶ ὁ καιρὸς 6 

πρρ]οβ/ῖοης οἱ ἐθ ποτᾶ. Τ19 ἀθιῖ- 
ναίοπ Ἰς ἀουλρίζα], Ὀπύ 16 ἆοθρ ποῦ 

βθοπα ἰπιρτοδα]ο ἴπαί ὑπ Ιάθα οἳ ἅγότ]ς- 

ἔπρ ἵ5 Ἰπτο]γαᾶ ἵπ ἴλπθ χοοῦ. ΈῬθπίογ 

(Ειγζείίεω. Ὑοἱ. ττ. ρ. 74) ἄθιῖνοςρ 16 
{τοπΊγη βηᾶ ἐφ, οοπιραχθᾶ ψα Β8η8ο5. 

αὐ, “Φαΐετ;) οοπ1ρ. Θ0-1ἱ18, 

κακοπάθησον] “ειι[]εν α[Πἰοιίοπε ; 8ο9. 
παρ. {ο]]οπίπρ 1ο ΡΙΘ8. Ἱππρ., ῬοββίΏΙΥ 
ψη(ᾶ ΒοΠ1Θ ἄθρτορ οἳ οπιρΏαβί5; 899 
ποίθβ ΟἨ τετ. 2, 8πᾶ ο 1 Τύπο. ΥΙ. 12. 

εὐαγγελιστοῦ] “ο απ ευαπρεῖίεί:᾽ ἴῑιθ 
εὐαγγελισταὶ ἄῑᾶ ποῦ ἔοτπι Αι. βρθοία] 

Ἀπᾶ 5ερβταίο οἶαξς, Ὀαῦ πεχο ρεπετα!1γ 

ῬτεαοΏετς οἳ ἐῑιο .οβρε] ἵπ ἄῑβετεηῦ 
οοππ/τίθα, παροχᾶἰπαίθς απᾶ ταϊββίοἩ- 

αχῖεΏ οἳ {πο Αροβί]θς; οοπ1ρ. Ἐπςεῦ. 

Ἠίεί, 1. 37, ἀποδημίας στελλόμενοι 
ἔργον ἐπετέλουν εὐαγγελιστῶν, απά 889 
Βπΐοος, Τ]εδαµτ. 8. Υ. Ὑοἱ. 1. Ῥ. 1294 

απᾶ ποίθα ον Ερῃ. ἵν. 11. ΤΗ18 παβ 

11ο ποτ] {ο π]]οι Τπαοῦ αγ πας οα]]εᾶ 
πΊεπ ης {οπτηεγεᾶ πΙ(Ἁ Βὲ Ῥαυ] (Αοΐς 

αγ]. 3) ; ἴλἩο 6119 ἀπί168, 35 Γ8Τ 88 6ΟΠ- 
οθτπεᾶ Ρρτοβοβίπᾳ πο (ἄοβρεί {ο 81 

νηελῖπ ἴηο ργοσίπορ ο{μήβταϊπίβίσα ή οἳ, 
ΒΜ] πετε {ο Ῥο ρεγ[οσπηεᾶ. Τ116 βρΏετθ 

π8β ΟΠΙΥ πιοτοθ οἰτοαπιβογρεᾶ, Ὀαέ 

1Ί6τθ ποπ]ᾶ ο πιαΏγ οοσββῖοηθ ΟἩ 
οΠΣΠΕΥΒ, όο., τον. ϱ, πλθῦ ΤΙΠΙΟΙΗΥ 

οοπ]ᾶ χθβαιαθ ο {αποβίοπϐ οἳ ϱἩ εὐ- 
αγγελ. ἵπ ἐλοῖς {α]]θεί Β6ΠΒΘ; 6ΟΠΙΡ. 
Ταγ]οΥ, Ἐρίεσοβαεὴ, 8 14, Ἠοίπιαπη, 

δε]γ{[ίδ. Το. τα. 2, Ῥ. 289. 119 ἴθετα 
ἔργον 1188 ρτοῦαΏ]γ αἩ αΠ]αβίοι {ο ἴπθ 

ΙαῬοτίουα παίητο οἳ 1ο ἁπίθα; 9599 

ποῦθβ ΟΠ οἩ. Π, 15, θΠᾶ ΟΟ11Ρ, θασ. ἵπ 
Ῥαρ]λε], Οὔ6, Το]. 1τ. Ῥ. 622. τὴν 
διακονίαν σου πληρ.] ’Γιῶῖη Ρεγ/ουπι 
ἐλῃί ποὐπἰκίτη ) “πααϊβίθτῖατα πάπα 1πα- 
ρ16,’ Ταἱρ., Οἶτοπι.,; πληροφ. τουτέστι 

πλήρωσον, ΟἨ1ΨΡ. Ῥεζα ἰταπβ]αίθαπλη- 
ροφ. Βοππεφ]αῦ ατβοία]1γ “πα ΙβζεγΗ 

ὑπ] Ῥ]θηαπα Βάεπι Γποῖῇο,) 2.6. 'τετίς 
βαριπιθη 8 6ΟΙΩΡΣΟΡΗ:᾽ 0818 ἵ6 πηηθ- 

ΟΘΒΒΔΙΥ, 16 18 Ἡ6Γθ πθβτ]σ ϱΥΠΟΠΥΠΙΟΣΡ 
ψἰἩ, ἔποιβΏ ρεπαρΒ 8 Η{έ]ο Βίτοπβου 

» 
ἴΠβπ. πλήρωσον, σος [α0βοίτε, 

π 

κάϊππρ]θ]β5σ,, «αβ[α]]αἱ,) ἄοΐἩ.; οοταρ. 
τὴν διακονίαν πληροῦν, Αοίβ χΙῖ, 28, 

0ο]. 1. 7, 866 Βπἱο8σ, 11εβαιγ. 8. Τ. 

γοἱ. τπτ, Ῥ. 754. 15 αρΡβΥ. ἀϊῆθιβ οπ]Σ 

ἔχοπα ὅ1θ αἰπαρ]θ ἔοττα 1π Ῥθΐπρ α, Ἱψεὲῖα 

ΥΠΟΥΘ ΠίθηΒΙΥθ 1η πιθβΏῖηρ. 

6. ᾿Εγῳ γάρ] “Γον 1, ἐγώ, σιζι 
οπαρἹας]8 1πτείθγεηοθ ὔο ἔπς ργροθᾶΐπρ 

σύ. Τϊπ8 ἴοχσοθ οἳ γὰρ ἶ9 ἀῑβοτοπί]γ 
αχρ]αϊτιθᾶ; 16 ἆρθα ποῦ οπ{οχοθ ἴ1ο ϱχ- 

Ποτίαοη Ὦγ ϱἩοπίηρ Τπιοίηγ ἐμαί Ἡθ 
πιπβῦ 8οΟΗ τ6Ι7 οἩ Ἠἴπαβθ]{ αΊοπε («Ίαπα 

ἔεπαρας οί 116... πβίατε Ιποῖρία8 βἴπο 6ΟΥ- 
ος; Ο415.), ποτ πχρο Ἠῖπα {ο ἱπαΙθαίΙοἩ., 
οοπαρ. τον. 7 (Πείητ,), Ῥα6, 98 {ηο οοἩ- 
ο]πάϊαρ ποτᾶςρ οἳ τετ. 6 866Π1 {ο βηρ- 

Εεςῖ, αγρθς Ἠϊπα {ο αἄά[βίοιια] πθι] οἱ 
Βοοοαπό οἱ 1Πθ ΑγροβίΙθ” ἀερβτίατο: 

ἑατἉπα θ86 Ῥεχροτο απο οΦΡ1, Το, Οη 

ἴπο ἀῑῆοτοηῦ πιοᾶθς οἱ οχρ]αἰπῖηρ ἔλθ 
θοΏποχῖοΏ, 690 ΑΙ, οἩ τος, 6 Ββᾷ. 
ἤδη σπένδοµαι] “απι αἴγεαᾶν Ὀείπῃ 
Φουγεᾶ οιέ (α5 α ἅτίπα-οβογίπρ) : ϊς 
Ῥτεβοηί βαΠετῖηρς {οστη ἴλθ οΟΙΙΤΙΘΩΟΘ- 
χηεπί οἱ ἴμο “Ἠραίίο:’ ποῦ «απι ποπ 

χθαᾶσ {ο Ῥο οὔετεᾶ,' ΑπίΗ., π]ϊοἩ 

βΗϱΗ{17 Ἰπ[τῖηρεβ οτι ᾖ11θ οχβοἳ ἔοτορ ος 
ἤδη απᾶ σπένδ. 89 ρατβο]ο ἤδη 1β 
πού βἰπαρ]γ οᾳπἱτα]εηῦ 6ο νῦν, Ῥαέ ἵα 
118 ΡΥΙΠΙΒΣΥ ἆ5θ ΑΡΡΘΔΣΑ ταἴἨει ἴο ἄθ- 

ποῖε πΏαί 16 «πθῃτ {ο 01ο Ἠεγθ᾽ (οοπαρ. 
Ἠσθχτοᾶ. ΙΤ. ὅ, ἀπὸ ταύτης ἤδη Αἴγυπ- 

τος), Απᾶά ἴἩοποῬ Ὦ7 απ Ιπίο]Ηρίο]θ 
ἐτοηρβιήοα «π]αή ἵβ ΏθαΥ ὔο {Πθ ποπ,” 

οα]]πρ αἰθεηοη {ο π]αί 15 ἰα]άπᾳ 
Ῥίδορ 'οπ {ο βρού ) απᾶ ’ αὖ ἴλο σηο» 

ππεηῖ,᾽ 6.0. ΑπΙΙΟΡΗ. Ώαπ. 62η, οὐ 
τάχ’, ἀλλ᾽ ἤδη ποιῶ; 8εθ 68Ρ. Ἠορί Ἡ. 

Ῥαΐπα, ες, Β, . 6, Ψλτο ἐΠῖῃ ρατἠοἷς 

18 για] ἀῑσοαββθᾶ. Γ]οίᾳ (Ώευαγ. ο]. 
1τ, Ῥ. 608) 18 ενας ἔατ τ]ρΏ! ἵπ πιοῦ χ6- 

Μ 
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7 τῆς ἀναλύσεως µου ἐφέστηκεν. 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ΕΒ. 

8 Ν 3 - 

τον Κκαλον ἀγῶνα 

6, ἀναλύσεως μου] Βο Τιασι, γὶῖὰ ΛΟΕΝ; 6 πιββ.; Ἠπαοῦ., ΑίἨ,: απᾶ 
ΑΡΡΥ. τἰρΏ]γ. Τηο τεβᾶῖηρ οἱ θᾷ, 1, 2, ἐμῆς ἀναλ., ιπ ΏΕΕΤΙ; πιοβί 1ήΒΒ.; ” 
ΟἨ., ΤΕΠοοᾶ. (Τἱ6ε].), 18 {άχ]γ βαρροσ{εᾶ, Ῥαῦ Ὦγ ο άοβ] απ λοτῖγ Ιπ{ετίου {ο 
16 {η {βγοιτ οἳ ἐηρ ἐεχύ, 

7. Καλὸν ἀγώνα] Θο }ιαεΊπι. νο ΑΟΕδ; 2 1188,; Αίῑ., ΟἨ1ΥΑ. Τηο 
τοβᾶῖπρ οἳ θὰ. 1, 1, ἆγ. τὸν καλόν, ψλα ΡΕΙΚΤΙ; παοβῦ τηβα.; ΟΣἱµ., Ἐπεεῦ. 
(4 Ἠεσλ.), ἵς αρρατοπ{1γ πού {ο Ῥο πἰλάταπΏ π τους οἳ ἐῑπο {οσξ, ἴμο ομίοῖ 
Ἀπἰποχ1θς Ῥοΐπο ἄῑν]ᾶεᾶ οσβοῖ]7 85 ἵπ {πο ΡτετίοΏΒ τοσβθ, 

{οττίηρ ἤδη ογἐρίπαϊἶψ Μο πιο, Όπί 6 

ἀθτίγαἴῖοπ Εχοπα ᾖδη, «που! 18 85 Ἠορθ- 
1655 46 ἐαί οἳ Ἠατίυπρ (Ῥατδ], Υοἱ. 
αν Ῥ. 423), πΏο τθίΘΓΒ {ηθ δὴ ἴο πο 
ΒαΠβοΟΥ. ἁύπα, /8 ἄπγ,᾽ απᾶ πιακθς ἔ1θ 
Ῥατέοίο οτἱρίπα]Ιγ {θπιροτα]; οοπιρ. 

τιζᾶ,) ΤΟΘΗΠΘΥ, ἀπὸ τὸν παρόντα εἰς 

ἄλλον κόσμον, Οοταγ (Βοπιβίο) ; οοταρ. 
ΕΠΗ, 1. 23, ἐπιθυμίαν ἔχων εἰς τὸ ἆνα- 

λῦσαι, ΤΠθχθ 18 πο 1Θ8ΒΟἨ πἩαίθγοτ 

{ο θἀορίπρ {1 οχρ]αηα{ἴοη ο Έ]βπας 

(006, Το]. τι, ϱ. 317) π]ιο τοίθτβ ἀναλ. 
Ῥοπβ]ᾶς. Ογαἰφῖ. 8 αοι. ἍἌπένδομ 
«ἄομρος,᾽ Ὑπα]ρ. (ποῦ πιᾶᾶ]ο «βαπρτί- 
ΏΘΙΗ ΗΘΙΠ1 0ο,’ 8Η], θπᾶ ορτ{ζαπ]γ 

ποῦ ΄8ΒΡΘΙΡΟΣ τίπο,᾽ 80. “ΡΓΕΡΒΤΟΥ θά 

πηοτίθτα, ἄτοῦ.), 18 ποῦ Ε7ποΠ. πλ 

θύομαι, μὴ Ἰ91ΔΟ Ππρια]ος, ϱβα- 

οτἱβοοσ] Β5Υ., Ῥηΐέ ροϊπ{ς {ο ἐ1θ ἄτ]τ]ς- 

οδοτίπρ οἑ πίπθ πἩΙοΏ βπαοπρ{]θσουβ 

βοοοπαιραπ]εᾶ {19 ββοτίβορ (Ναπιῦ. αν. 
Β, αατίη, γ), απᾶ πας Ῥουτεᾶ περὶ τὸν 
βωμόν (2οβ6ΡΗ. Απΐ4. ΙΙΙ. ϱ. 4, 60Π1Ρ. 
Έο]αα. 1. 15), π'η11θ 4πποηρ {1ο Ἠεα- 
{δη 16 π8β ΟΟΠΙΠΙΟΗΙ7 ρουχθεᾶ προη 
ἴπο Ῥατηῖηρ ν]οβῖτας (Οπή {1, Ρίο. άπ- 

εἶᾳ. Ασὸ. ΄ Βαοτϊβοϊατη)). 866 1ο τετγ 
Αἰπαϊ]αχ ῥΑβΡᾶΡο ΡΗΙΙ. Ἡ. 17, 1π ψΏῖοὮ 
Άοπεγου {1θτθ 18 ΏΟ ΤΘΒΒΟΩ {0 ταῖς 

ἔπο αΗαβίοη {ο {Π]8 ]ΐΐει ἄθπμ]θρτας- 
σα, 85 ζα1π, 4πίί4. ἃ 378, απᾶ αΡΡΥ. 

Βπἱοοτ, Τ1εβαιίγ.Β. Τ.Σ 5εΘΜΕΤΕΙ {π]ου. 

ΟἨ17Β, πχρθβ {1θ πβο οἱ σπένδ. πού 
θύομαι, ὮΏθοβίιδθ τῆς μὲν θυσίας οὐ τὸ 

πᾶν ἀναφέρεται τῷ Θεῷ, τῆς δὲ σπονδῆς 
τὸ ὅλον: πο α1]1πβίοΏ βΘΘΙ1Β χα!]ιογ {ο 
{ο ΑΡοβ{]θβαΙοἱραἰαᾷ ὀἷοοᾶι ἀθβίη; 
βθο Γαία]. Πίδέἰποί. οἱ δαεν. δ το, 
Τοἱ. ν. Ρ. 26/. ἀναλύσεως] 
εζερατίιτο ;) ποῦ χθο]αὐῖοπ1ᾳ,’ Ὑπ]ᾳ., 

] 2Λ.9]) [απ ἄἰβεο]ταχ] Βστ., οοταρ. 
Ἆ 

οΐι, «ἀϊρν]βεάϊᾳ, Όαῦ ἄϊβοθεεας ο 

{ο “ ᾱἳ Β 6 οοπτἰτίο,᾽ οοπαΡρ. Τιπ](ϱ 
χἩ, 36, απᾶ σπένδοµ. Ὁο {πε Ηρα βίον 
οἱ ἐπο ρασΏίτρ ραθβίς: ἐ1 ἔδττη 15 Ῥει- 
{εοί] ρεηοτα], οοπρ. ΡΙΗ1ο, Εἰάς.8 21, 

Το]. 11. ϱ. 644 (εᾶ. Μαπρ.), τὴν ἐκ τοῦ 

βἰουτελευταίαν ἀνάλυσιν, 10.5 13, Ῥ. 534, 

4οβερΏ, 4πίίφ. Χτς. {. 1, Όἶεπι. οτι. 

1. 441 880 8ἱξο Γοεγ1πρ, Οὖ8. Το]. τε, 

Ίο. 46, Ῥ. 649, ΨἩο Ί88 οοπιπιεπ{εᾶ 
προπ {1ο π]ο]θ οἳ ἐΠ18 ππᾶ ἐῇιο {ο]]οπ- 

πρ τεσβθς ψ]ζ] Ἠϊς πεια] ροπᾶρτοις 
1εατηϊηρ. Ἠία Ιπίριρτ. οἱ σπἐνδ., 5οῖ]. 

θυσιάξοµαι, 18 Ἀοπθτες Ιποοιτθοῦ. 

ἐφέστηκεν] {9 αἲ Λαπᾶ;, Απ; βΠθΙΥ 
ποῦ «Παἴλ Ώθεη πάρα πα πᾶ,) Ἡαπιπ., 

ΏΟΣ / 160 γοχΏαηᾶρη,) Τωπίμεσ, οοπιρ. 

οΐᾖ. «αὐϊςί ᾽ [αάδεί], Ὀαή ' αἰρηᾶς Ὀγ) 

(Δοίϱ σχ. ο), !ἵρ αἲ] Ότπῦ Πτα, «βίομέ 
πηᾶηο οσους, Πιο; οοπρ. Δον 

Χσγίἡ, 2, ΔπΠᾶ ποίθβ ΟΥ ΤοΥ, 2. 
7. τὸν καλὸν ἀγώνα] /ἐλό ϱοοά 

αἰγή[ει βοἵ]. πίστεως; Β68 1 ΤΙΠα. γ]. 12. 
Το ταείαρῄος 1ὔ08ε]έ 16 {πα ποῦΙγ ϱχ- 
Ῥαπᾶρᾶ Ὁγ Ο0Ἠτγ8.; οὐδὲν τούτου βέλ- 
τιον τοῦ ἀγώνος οὐ λαμβάνει τέλος ὁ 
στέἐφανος οὗτος" οὗτος οὐκ ἀπὸ Κοτίνων 

ἐστίν, οὐκ ἔχει ἄνθρωπον ἀγωνοθέτη», 
οὐκ ἔχει ἀνθρώπους θεατάς ἀπὸ ἀγγέ- 
λων σύγκειται τὸ θεάτρον, Ἠογ ΑΠΙΡΙΥ 
ἄοθβ ὑμῖβ ρτθβ{ οσροβίδοςσ χθρ87 Ροτπβα]. 
1 {1ο γθβᾶἶπρ οἳ ἜἨεο., τὸν ἀγώνα τὸν 
καλόν (οοπαρ. οτἰἐῖοα] ποῦς), Ὀοτεἰαἰποᾶ, 



1Υ. 7, 8. 105 

3 , Ν ὸ ιό ἡ 4 / ῃ Ἰγωνισμαι, τον ὀρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα’ 
9 9 ῥ - 

λοιπον ἁπόκειταί µοι ὁ τῆς 

ἔπθη 11ο τοροΜΜίοη οἳ {1θ αγἠο]ς ππὶ(]ι 
119 ερ]έλεί τηπα! Ῥο τερατᾶςᾶ ας αἰτίπα 
βροοῖθ] ἔοτορ απᾶ οπαρΏββῖβ; οὗτος ὁ 

ἀγὼν καλός; ναί, Φησω ὑπὲρ γὰρ Χρ. 
γίγνεται,ΟἨΣΒ.: 6οπρ. ἄΥΘ8ΘΗ, αγαπιπα. 
Ρ. 165. 

ἠγώνισμαι] “Ι Ίαυε εἰγίυοπ;' ἐἶνο ξα]] 
ἔοτοθ οἳ {πρ Ρροχῖθοί ἵρ Ἡθχθ τοι7 ἀῑδ- 
Μπο] αρρατοπ{; ἔλα βἰταρβίο 1ὔβοιέ 
Ψ858 ΠοἩ αἩ] Ῥαΐ οσατ, Η5έ]6 πιοτο {απ 
{πο οθοίᾳ ποτο χθπιαϊηίπα; “ποῖῦαξ 

Ἀοθϊοηεπα Ῥ]ηπο Ῥτερθγίδατα, πρ ααῦ 
ΏἨπο ἴρβαπ 6εα πιοᾶο Επῑ(α ο5ύ, απ 

Ῥ6ς. εΠεοίπβ β1ο8 ἆπταί, Ῥορρο, ἄσ 

επιεπά. Μαι]. ἄγ. ρ. 6: Ἠΐς οΏαχασἴον 

Απιᾶ ο]αίτα Το {ιο χοπ ποιο ποπ Γα11τ 

οδίαὈΠαοᾶ, ϱθο ἄπτθατ, ἄγαπιπ. Ρ. 23. 
τὸν δρόµον τετέλ.] Τ1ο ποιο ΡΘΠΘΥΑΙ 
παθίαρΏος ἴπκθη ἔτοτω 19 σ8π1ο8 Ίθτο 

Ώ88868 1Π{Ο {16 ΠἹοΥθ βρθοίβο οπθ οἳ 
ἴπθ 00Π1β6; πῶς δὲ τετέλεκε τὸν δρό- 
μον; τὴν οἰκουμένην ἅπασαν περιῇλθεν, 

ΟἨσγα.; «βπίυέ γε Ίο ἔατα νςερ 
απαταπιπποτίϐ,Τιθο. 9960 6ΡΡ. Αοΐβσσ. 

24, Ὢλθιθ ἐπθ Αροβεο 6χρτθββες Ἠ]8 
χθβο]αδ]οη {ο ἆο π]ιαΐ πού Ἡο 15 αΌ]θ 

{ο βρθα οἳ ας ἆοπο, 89. τελειῶσαι τὸν 

δρόµον µου καὶ τὴν διακονἰαν ἣν ἔλαβον 

παρὰ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. 
τὴν πίστιν τετήρηκα] ’1 λαυε Ἱιερὶ ἴ]ιο 
Γαἰτ]ι ;) πο {8111 οπἰταβίέεᾶ ἔοταθ Τ Ώβτθ 

Καρῦ 88 α βαοτεᾷ απᾶ Ἰητίο]αδ]ο ἄεροβῖδ; 

οΟΙΡ. 3 Τΐπι, Ἱ, τή. ἍἨίστις 1β ποῦ 
εβᾷεΙ(γ᾽ (ΚσγΚο, Οὔς. οἱ. 1. ϱ. 275, 
Ἡαρ]ιαὶ, πού. Τοι. τε, Ῥ. 622), Ὀπέ 
εραίέλ,) ἵπ 15 πβας] απᾶ ΡΙΟΡΟΘΣ Β6ΗΒΘ; 

χο Ῥίβ Ῥος πιεβρΏΟΙΑΤΗ 6ΧΡΙΘΕΒΕ, 

Ώσπο {θγίίο Ίουο οχρεἰηλ (αγ ρχορσῖθ) 
Ῥαμρ. Τη ἠ]1β ποῬ]θ ῬβΕΑβΘ, Εο οβ]- 

οπ]αίθᾶ {ο οπθοι ἐἶιθ βοττοπίηρ Ἠθατί 
οἳ Τπιοϊμσ (08178.), 768, 5ο {πα 
οἳ αππξεταὈ]θ οοηΏβο]θᾖΙοἩ {ο 676ΥΥ 
ἐποαραθέα] ΟΕ βῖαη, ΟΕΥ7ΒΟΒίΟΤΑΟΟΗ- 
6ΒβΘ8 {ο Ίατο Ίοπρ {οί α ἀλβοα]ίγ 
(ἀπορῶν διετέλουν); απᾶ ετοη βΩ]Ι Ώο 

δικαιοσύνης στέφανος, ὃν 8 

ὙΜαϊίο Ππᾶς ἵη Τὸ οπ]σ α οοπἰτβεί {ο 
{ηθ Αγροβί]θς πια] Παπ ζγ (1 ΟοΥ. 
ἵν. 3 8ᾳ.), οπά Ὀαΐῦ ο ἀουλθα] οάαρία- 
Ώΐοη οἳ ΡΗΙ1. 1, 1284. 14 18 ἔταο ἐπαί 
1π Ὦοἱ] Ρ8ΒΒΔΡΘΒ πο βΑΠΙΘΙΙΘΙΑΡΗΟΙ 18 

ταθᾶ; Ὀπή ἔῑθ οἰτουπηβίβηορϐ απᾶ αὐ- 
Ῥ]οβ{ῖοι ατθ πποΙΙγ ἄΠοτεπῦς 1Π ἴπο 

οηθ 0.6 1ῇ 15 ἐπο ἐτοταρΗηρ απιχ]είγ οἳ 
ἴηο παἰολξα], Ιαρουτῖηρ, παη]βίος, 1η 
{πο οἴπαν, {6 15 ἐῑ19 Ῥ]θεβθᾶ αββαΓαποθ 

τοπο]βαξθᾶ {ο ἴπο {οϊποχἩ, ἀγῖτᾳ, βατ- 
νοπῇ οἳ ᾖλθ Τιοχᾶ; 5θθ 65ρ. ἸΓαΐο]. 
δευπι. κατ. Ὑο]. τ. Ρ. 670, Ἡαπιπιοπᾶ, 

Ῥγασϊ, σαἱθο]ε. 1. 3, Ῥ. 41 (Δ..-0Ο. 1405.) 

818 Νοαπᾶον, Ρἰαπύίπη, Ὑοἱ.τ. Ῥ. 246 
(Βοί). 

8. λοιπὸν 18 ποῦ {0Υ τοῦ λοιποῦ ΟΥ 

τὸ λοιπόν, 88 817 τοίθτεποθ, πλοίπες 

{ο α ροτίοᾶ {πι {πο {ᾳΐατε, ος ἴο ἄπτα- 

εοη Ίπ {Ἡθ {πίατο (5ε6 ποΐθε οπ «αἱ. 
νἰ, τῇ), ποπ]ᾶ ποῦ βοοοτᾶ πΙ{Ἡ ᾖ1θ ϱ16- 
βθηΠῄ Ῥαβεαρο; που Ο8η 15 Ὦθ {05 ἤδη, 

φησι, 1 αἀπαϊρβιρ]ο 1ω Ἰαΐθι Ὑπτ]ὔθυβ 

(Βοϊοίας, Τιοπρΐπ. Ῥ. 49ο, οἶἶθᾶ Ὦγ Ὄο 

Ὑ.), 18 πιοῦ ἄαπιοπείταδ]θ ἵπ δὺ Ῥαα1ς 
Ἠρρ. Πιο οοπ{θχί 68618 {ο εἶλον ἐλαῦ 

14 18 1η 1ΐᾳ πιοβύ Πέοτα] πθαπ1ηᾳ, “ᾳαοᾶ 

χο συ πα οί ᾽ (Βαήᾳ), ϱαβλοίοπ{1γ ϱτθ- 

βθιτοά ἵπ ἐταηβ]αίοη Ὦγ πο 75, 

1.σι «νο [ ππο] «οπος[οτί,) 

Απία, ΤΗΙς αἀγοτρία] αᾶ]θοίτο 8 
τοι {τοιθπ[γ αθεᾶ ἵπ Ῥο]σοῖσα ; 

οἱύθπ, 88 Ίθτο, αὖ πο Ῥορίηπίηρ οἳ 5θη- 
θΠοθβ, 6.6. Ηἰδί. Ἱ. 68. ϱ, τν. 32. 6, 

Χ. 45. 2, Ὀαή αβαα11Σ 1η {Ἠρ ΒθηΏ8θ ΄Ῥτο- 
1πᾷς ϊρῖναχ, απᾶ αἈπαβποσῖηπρ ἴο οςσ 

αατίου, άατίπΘΥτιοΥθ:᾽ 8 11ΟΙΘ ἄἱδ- 
ποῦ]γ ἔθπιροσα] πβθ οοοισ” Η{θέ. 1, 12. 

4, π]ηοτο ἵδ 1 ομτὶοᾶ οἩ ὮΥ τὸ δὲ τε- 
λευταῖον. ἀπόκέιται] 
εξ γεβδεγυεᾶ, “χθροβῖία οβί, Τα]ρ., 

Οἶβιοπι, Τ19 γετὈ ἀποκεῖσθαι {β αΡ- 

ρηθᾶ Ῥοῦᾶ {ο ἐαΐύατθ γοωαγάε, 88 Ἠθύθ 
απᾶ Οο]. 1. 5, τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειμ. 

ΝΜ2 
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3 , - ͵ - 
ἀποδώσει µοι ὁ Κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος 

ρ 8. / 4 9 - κριτής, οὐ µόνον δὲ ἐμοὶ ἀλλὰ καὶ πᾶσιν τοῖς ἠγαπη- 
ή 4 , 

κὀσιν τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ. 

ἡμῖν ἐν τοῖς οὐρανοῖς (οοπαρ. Μα. γ]. 
30, ΧΙΧ. 21), Απᾶ {ο ἐαΐατο Ριπίε]υπιεπέε 
(ΒΙΑΐο, Τοσγ. Ρ. 1ο ϱ), Ωπᾶ ἵπ Γποῦ νο 

απσἰηῖπρ πΏ]οἩ ἵΒ βεῦ αβἰᾷ6, 38 15 πειθ, 

88 8 ἴτεβειτε, Τοχ Γα{1Υθ πβθΒ αγά 3Ρ- 

Ῥμοβίίοης; οοπαρ. ἘΠ4Ιο, Θιοᾶ Ρε. 

Φοῦ. ὃ 34. Το]. 1, Ὦ. 216 (θᾶ. Μαηρ.), 
᾿καθάπερ τὰ ἀποκειμένα ἐν σκότῳ κέ- 
κρυπται, οοπηΡ. Ἐγρκθ, Ο08. Το]. 11. 
Ῥ. 320. 
ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφ.] «έλα ογουπ 
ο) τ{ρλίθοµκπεθε;᾽ πεβαπαρβοι οἳ 11ο 

{οΓΏ16Υ πιεβαρΊιοχ. Τ19 ροπή τα] το]θ- 

Ώοπι {8 πού Ῥογίροί]γοΊθαχ, οπίηρ {ο ἴπθ 
ἀβετοπί τηθαπίπρ πΠίο] δικαιοσύνη 

1ΠΦΥ χθοθῖτθ. Α4 [Π1β βαὈΒύ. 4ΏρθβΥθ 

1η 81] 93868 {π ἴπθβο Ἠρίβί]θβ 6ο Ώατο 
πού α ἄοσπιαίίσαῖ, Ὀαῦ ο ργασἑίσα: τοῖετ- 

εποθ (266 ποίθς οπ τ Τΐπι. υΙ. 11), β0. 
τὴν Καθόλου ἀρετή», 0Ἠ118., ἴμοθ Ρεῃ. 

σι] πιοβῦ πο ὔπτα]]γ Ῥο οὐ]εοδί, "ἴπθ 

ΟΤΟΠΏ {0Σ ΨΠΙΟἩ (59 {ο ΒΡΕΣΙΕ) δικαιο- 
(σύνη Ἠ88 8 οἰβίτη, βραβεῖον διδόµενον 
εἰς τὴν δικαιοσύνην, ΟΟΥΥ (Βοπιαῖο), 

Απᾶ 15 1 18οῦ 8 βοτῦ οἱ (ρτο]θρ/ῖο) 6ο. 
Φοβθεθείνυε; οοπιρ. Κτᾶρας, δργαο]ῖ. 

647. 7. 68ᾳ. Ἠπίμου απά Τιθο, πὶδ]α 
1685 ρτοαβ{6σ, πι]εο 16 ἐ1θ ροῦ. οἳ 
αρροδίδέοπ, οοπαρασίηρ ζ8πιθς 1. 12, 1 
Ῥοῦ. τ. 4, Ἠ6γ. Ἡ, το, πηθιθ Ἡοπθτες 

ζωὴ Επᾶ δόξα 4τθ ποῦ βἰτῖοβΙγ απα]ορο1β 

{9 {1θ ρτοβεηί 1156 Οἱ δικαιοσύνη. 
ἀποδώσει] /υέ11 σένα,’ “τοᾶᾶςϊ, Τα]ϱ. 
Τη {Πῖβ οοπιρουπά ἴλθ ἀπὸ ἆοεβ ποῦ 

ΏΘΟΘΡΡΑΣΙΙ7 ΟΟΠΥΘΥ 817 Β6ΠΒΘ οἳ ἆπα 

(ὡσανείτια ὀφειλὴν καὶ χρέος, ΤΠθορΗ.), 
ἔποιρ] Β16Ἠ ϱ, πιθαηῖπρ σ8Π 8 ϱΤΒΠΙ- 

αηβΙοβ]1Σ βιιβ{αΙπθᾶ, απᾶ οοπΒτηιεᾶ Ὁγ 

οοοβΒΙΟΠΒ1 οΣσ.; 6ΟΠΙΡ. ΊΛ116Υ, ἄε Ψογῦ. 
Οοπιρ. 1Υ. Ῥ. 13. Ἠστο, απιᾶ ἴος 1θ 

Ώιοβύ Ῥαχί οἰδοπ]οτο, ἔλθ Ῥγθροβίέίοιυ 
οπ]γ ΒθεΠ8 ἴο α11ᾶθ {ο 11ο τοπαχὰ 8 
Ἠατίηρ Όοθν ]αἱά αρ, θπᾶ Ραΐπρ ἔδκοι, 
Β0 {ο ΒΑΥ, οιό οἱ βοπιθ χθβοιυθᾶ {1θβ- 

βυτθβ; “ϊπά Ἠπίας τετρ 5εᾶθς Ῥτορσίε 

ο5ὲ, αὈί αππῖᾶ ἆθ οᾳπᾶ οορίᾶ ἆαβ;᾽ Ὑπί- 

ὨςϱΥ, Ῥ. 12 ΟΟΠΠΡ. ἶΏ 8 ΟΟΠΊΤΑΣΥ Β6ΠΕΘ, 
Έοπα. 1, 6, βπᾶ 5θθ ποίεβ οτι αἴ. 1ν. 6. 

ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμ.] 'π ἰ]αί ἆαγ,' βοἲ]. 
οἳ Επα] τοαΙραᾶοηι. ΤἩ9 οκρτθβεῖοΏ 

ἐκείνη ἡ ἡμέρα 18 αδοᾶ {Ἴχθρ ἴπιθρ ἵπ 

{18 Ἐγρίβί]θ (οι. {. 12, 18), Απᾶ οΏσθ 
ἵπ 2 ῶη9ςε. (1. 1ο), ο οοπ{εσῦ {ποτ 
τεζουτίηρ πιοτθ θβρεοία]1γ {ο ἴηθ οοἱη- 
{πρ οἱ {λθ Τιοχᾶ; 8εθ Ῥεπβε, Τέοῖ. 
Οηνδὲ. τν. αἲ, Ὑοἱ. τι. Ῥ. 243. 119 

οἹ]οπίπρ ποτᾶβ, ὁ δίκαιος κριτής, βαηᾶ 
ἵπ αρροβϊήοι {ο ὁ Κύριος πἰ(Ἡ ᾳτοβῦ 
πιοἰρέ απᾶ οπιρ]αβίς: Ίου ἐ14β ἄθο]α- 
χβίοη οἳ ος Ἰαββοο {8 οτί οἳ Ίασ- 

ΤΏΟΠΣ πλ 86 Ῥαπ]”ς τίεπα οἳ ϱῖ80θ 
(ο .) ἵδ 18 ἀϊβιοπ]έ {ο οοποςίτο. 
Τρ Αροβί1ο, 45 Ἠπίλιου πε] οῬβθστεβ, 

βοβ {16 δικαία κρίσις τοῦ Θεοῦ ποῦ ου] 
38 α ρτοππᾶ οἳ πασηῖπρ, Όπί 6ΤεἩ οἳ 

οοπβο]αθίοη; 8θθ 2 Τ116Ε8 ᾖ. 6. 
τοῖς ἠγαπηκόσιν κ.τ.λ.] “ω]ο Ίαυε 
Ἰουρᾶ (απᾶ ἄο ἴουε) Ηὶε αρρεανίπρι᾽ 
βοἱ]. Ἠ[β εἑσοπᾶ ἐπιφάνεια: ποῦ ΗΙΒ 

Ατβέ οοπιίπρ ἵπ {πο Βεδ]ι (οι. 1. το), που 

ἴλλο Ετβῦ απᾶ εοοοπᾶ (Βοπρ.), Ὀα0, 88 

λθ οοπ{οσί χοαπ{χθ8, οπ]σ ἴλθ Ιαίΐΐος. 

Τη Ροσ8. ἶᾳ ποῦ Ἡεχο '1π {1 66η56 οἳ 
α Ῥχθβοπί,’ Ἠπίχος, 19 ἵ6 οπ]σ εμαρ ἕας 
Ῥτοβοπέ ἐῑιαί 16 ροΐπέε {ο 119 ρετβῖςί- 

εποθ οἳ {πο ἐδο]ῖηρ; 1ὁ πα5 8 Ἴοτθ ἐν 

ἀφθαρσίᾳ (ΒΡΙ.. Υἱ. 54, πᾶ 869 ποῦθς), 
λαῦ Ὀορίππίηρ ἵπ ἔῑιο Ῥαθύ πας α]ΐκο 

Ῥτεδοπέ απιᾶ οπάατῖης; οοπηρ. ἄσθε, 

ἄναπιπι. Ῥ. 310. 31Πετθ 18 ἴππβ πο 

χιοθᾶ {ο βἱτθ ἴο ἀγαπᾶν ἴἶιθ 86ΠΒΘ οἳ 

«]οπρίπᾳ {ος” (Βθ78, Ἰθείπρ.); 1ὲ ἴς 
Εἰπιρίγ «ἀΙροτο,) απᾶ Ἱπαρμθε 8 60Π1- 
Ῥϊποᾶ {θο]ῖπρ οἳ τθήοχεποθ δπᾶ 1οτο, 

«πραὲ ποβο αἀπιίταπάί οὐ οο]θηᾶ],) 

ΤΙείπη, ΦΥΠΟΠ. τ. Ῥ. 561 8εθ8ἶ5ο Τ1ΘΠΟΗ, 
βγποπ. 8 11. Τα 8 Ῥιβοίίοβὶ Ροϊπό Οἱ 
γίοψ, ἐἶνθ τοπαβτ]ς οἳ Ομ]ν. ἰ8 ΡτΑΤΕΙΥ 



ΙΥ. ο, 1ο. 

ΟΌοπηθ {0 167 1] οχσερέ 
1ωακο 8το αὈδεηέ ΟΥ Τη8- 
ΒΙΟΠ6. Έθπατθ οἱ Α]οχ- 
Φηάςτ. { η: 
ἀείεποθ πι Π]επᾶς ἀ- 
πετίθάἀ πια, Ὀτῦ {ηθ Τιοχά 
βἰουᾶ Ὁγ πιο, 

βιΠσροεβτο; “ο Πάε]ἴατα ΏΠΤΙΘΤΟ ϱχ- 

οἶαά1ξ απάοιΒ {οταήάαδί]ς αδύ ΟἨχῖςεΙ 
βάτοπίυς :) ἔλας ἴΏδη ππο πιαγ ἰτα]γ 

(87 ὉηἩ Τ6ο, 'Ἠββοπιπς Ἠ]ο Ἱαρίᾶστη 

Τψάΐαπα, ᾳπο εχαπιηθππϐ οΟΓᾶ8 ΠΟΒ- 

8.) 

9. Ἀπούδασον] 'Εαγπεεὶῖη επᾶσα- 

φοιη,. «ο ἔηι δεεί, ὄλοδα [ορ 

αἰ] Βσε.; οοπΙΡ. Τ6γ. 21, Τ6. 11, 12. 

Τηετθ 15 εοβτοεἰγ α Ρ]εοπββπῃ 1η {πο 

θσρτεββίοη σπούδασον...ταχέως(1πες, 

αγ. δ 66. 1, Ῥ. 531), 88 σπουδάξειν ἵπ- 
το]τθΒ ΠΙΟΥΘ {1ο 165, οἳ εαγπεεὲ απᾶ 
ἀῑ]έφεπί επᾶεβγοιτ ἵπαη {Παί οἳ πιθτθ 

Ἠαβίθ (σπεύδειν), {ἔποιρ]ι 1ο Ιαΐΐες 
τηθαπῖτρ 18 α]βο βοπιθίίπιθα {οππᾶ, 6.6. 

ΑτβίορΗη. Τ]σδπι. 572, ἐσπουδακυῖα 
προστρέχει, 81.: ἴλαβ {πετ 86 8. β6Ώ6- 
τα] χπ]θ, 'σπεύδειν ϱβί Γεδίίπατγε (ἆθ 

{6ΙΩΡΟΙΘ), σπουδάζειν Ὦγοβρεγατε, 1.6. 

ἑρεβπαπίογ δἳ βεᾶπ]ο αΠαιήᾶ {8οβί6,᾽ 

Τα δίπα. ΦΥποπ. τ. Ῥ. 10ο. Αοοοτᾶΐηρ 
ἴο Ῥοΐΐ, Ἠέγπι. Ἐογεσ]. Ὑο]. τ. ϱ. 230, 
ἔλο ξαπάρτηεπία] 198 οἳ ῬοἱἩ τοτζοβ 18 

«Ῥτεπαθτθ,᾽ τθββατο. Οπ {πε βἰχεπρίἩ- 

«οποᾶτοπε](σιπα),βεοΏοπβ]ᾶς. Οταί]. 
6 208. ταχέως] Μοτο Γα]]γ 
«οχρ]αἰηθᾶ 1Π τ6υ. 21, πρὸ χειμῶνος. 16 

ἳᾳ βἵπρα]αχ ἐλαί ϱο ΙπθεΠίρεπί 8 9011- 

«παθη{β{ου 45 Ώο Ἡ. απου]ᾶ τερτεβεπῦ 

«115 Ιπνήαἴ]οη Ά5 ἴ]θ πιαΐπ οὐ]εοί οἳ 
{1ο Ἰθέέοι (Εὐπίοίλ. 8 3): Βατε]Σ ἴἶθ 
βοἱθπαη απᾶ ῥγορλείίο παχηῖηρς οἱ πα 

«Ῥτοτίους οἸαρύετθ σμηπού Ὦο6 πιεχεῖγ 

εοθ]θες ἄῑοία,.᾽ 
1ο. Δημᾶς] Μοπμοπεαᾶ πμ Βέ 

Τπακο (Οο1. 1. 14) 88 βεπᾶίπρ ϱα]πίᾶ- 

Ώοπα {ο {116 ΟΟΙοββΙΑ18, Απιᾶ Ἡ ἴλο 

βΑΠ1θ εγαηρε]]βὺ απᾶ οὔπεσβ 46 α συν- 

εργός (ῬΗΐ]θπα, 24). Μουχηζαὶ απᾶ 
πηπιβη]σ 88 {Ἡο οοπᾶποί οἳ Ώ6πηβε 16 
Ἡθχθ ἀθβοτῖοθᾶ {ο Ῥ6, ἴθγθ ΒΘΕΠΙΒ ηΟ 

1πβέ ΤΘΒΒΟΩ {οσ ββοῖοῖπρ ἴο πι αίζετ 

1656 

Ἀπούδασον ἐλθεῖν πρός µε ταχέως. 9 
[ , . Λ' . [4 

Ψ Δημᾶς γάρ µε ἐγκατέλιπεν, ἀγαπήσας 10 

τὸν νῦν αἰῶνα, καὶ ἐπορεύθη εἰς Όεσσα- 

αροβίααγ (ΕρίρΗ. αν. 4. 6): Ἡθ Ι9Ε6 
ἴμθ Αροβ{]θ η Ἠ]ς ὑχία]ᾳ απᾶ εαΠθγίΏρβ 

(ἐγκατέλιπεν) Ώθοβιβο 9 Ιοτεᾷ βα{οῦΣ 

Ἀπᾶ 6856 απᾶ {9 Βθεβίτρ ρίδαβατεβ οἳ 
Επία πποχ]ᾶ (τὸν νῦν αἰῶνα), πᾶ 18ᾶ 

πιοῦ {πο Οπρίατ {ἠοτή(ιᾶρ {ο ϱΏβτο 
πο ἄβπροτβ, ος ὅῑπθ ΟἨτίββίαπ Ἰοτο {ο 

πηήη]βέοτ {ο {πει Πθχίπρα, ο {πρ πθαχ]σ 

ἄθβο]θίο ΑΡοβί]ε; τῆς ἀνέσεως ἐρασθείς, 

τοῦ ἀκινδύνου καὶ τοῦ ἀσφαλοῦς, μᾶλ- 

λον εἴλετο οἴκοι τρυφᾶν ἢ μετ ἐμοῦ 

ταλαιπωρεῖσθαι καὶ συνδιαφέρει µοι 

τοὺς παρόντας κινδύνους, ΟΗΠ1ΥΒ.; 88Θ 

Μοβλεῖπι, ἄε Ἠεὸ. Ο)γἱεἰ. 6ο, Ῥ. 174) 
-Απᾶ ο0π1Ρ. Τα5]ο5, Ώ μού. Ῥμῦ. 1. 3. 5. 

το, πο Ἠοπετοσ τη8θς {πο βἱπρα]ας 

ταϊβία]το οἳ αββοτήτπρ (Ἴ-οπι Οοἱ. βπᾶ 
Ῥη1]οπι,) ἐιαῦ Ῥεπιβς τεϊαχποᾶ {ο Ἠἶβ. 
ἀπίσ. ΤΠο παπιο {β ρτοβαβ]γ 5 αλοτή- 

απιθᾶ ἔουτα οἳ Ὀοπιίτίτα, οοπαρ, πας, 
1Η’Β. ϱ.τ. Υο]. τ. Ρ. 264. 

ἐγκατέλιπεν] “/ογεοο], “ἀετε]οᾳπθ, 
«Τα]ᾳ. (οοᾶᾷ,), Οἶβτοπι, Τ{Ποοοπαροιπᾶ 
{0ΥΠ1 6Θ6ΤΩΒ Ἠεχθ {ο Ἱπαρ]σ Ιεατίηρ Ῥο- 

Ἠπιά ἐπ Ἠϊδ ἰπουρ]ες Απᾶ ἀβηρετβ; 

οοπιρ. 6. 16, 2 095. 1ψ. ϱ, αηπᾶ 6ΡΡ. 

Ε]αΐο, ΦΥ πι. Ῥ. 179 Α, ἐγκαταλιπεῖν... 

ἢ μὴ βοηθῆσαι κινδυνεύοντι. ΤΗΙ8 

1ηΘΑΠΙΩΡ Ἡοπ6τθσ πηαεέ ποῦ 81 γαγς Ὦθ 

Ῥτθββεᾶ, 86 {πετε 810 βογογβ]1ΠβίβηςΘΒ, 

68). 1η Ιΐ6ς ἄτοεῖς, 1η Ἡ]οὮι ἐγκαταλ. 

Βθθπ18 βοβτοθἰγ ἀἱῆοτοπέ ἔτοπι καταλ.; 

5ο Ε]]επᾶῦ οἩ ΑγγίΑΗ, Αἶες, τ. 2ο. 6, 

Ῥ. 1οο. Τ16 χθβΊπρ ἐγκατάλειπεν 1Β 
βἀορίεᾶ Ὦσ Τήθε]. (εᾶ. 7) ναι ΑΟΡΣ 

ΡΡΗΙΕΟΤ.,,--Είοπρ αποῖη] ααθΠοτίζγ. 

Ἐπθ Πβοίβπα (ει {ο τι, σα.) Ἡοποτες 
Ώιαῦ 18 {οππᾶ 6Υ6ηΏ {π {πθ τατγ Ῥθρῦ 
ΜΡΡΒ. τεπᾶρτα 14 ἀοιρί{α] νυλοίπου ἐ11θ 

βᾶτηθ ὕθηςο ἰ5 ποῦ Ιποπᾶθᾶ, πἩσηθγος 

τθβᾶ(ηᾳ Ὦο βἀορίθᾶ: β6θ τες. 13, 16, 
2ο, Π{. Ἱ, δὲ Απᾶ ΤΙΕΟΠ, Ῥγοίεροπι. Ῥ. 
ακχτ]], (ο, 7). 
ἀγαπήσας] 'Λανίπρ Ἰουεᾶ, Βο, !ὅε- 
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λονίκην, ΓΚρήσκης εἰς Ταλατίαν, Τίτος εἰς Δαλματίαν" 

11 Λουκᾶς ἐστὶν μόνος μετ᾽ ἐμοῦ. Μάρκον ἀναλαβὼν ἄγε 

τι. ἄγε] Βο ΟΡΒΕΚΕΤΙΑ; πιοβὲ 11βΒ.; ΟἨ1γβ., 41. (τίς, δολοῖς, 
1/αεἨπι, θᾶ. ταδ]., ἨἩ)ογᾶςιο,, Ἠιέ]σν, Απᾶ ΑΡΡΥΣ. Ἠήεείπρ.). 19 8Οχ. ἄγαγε 8 
βᾶορύεᾶ Ώ Τίκο]ι. (εᾶ. τ, ᾱ, 7) οἩ ἴθ Αππ]οτί{γ οἳ Α; Βοπηθ Π1β6,; Τη9σᾶ,, 
ΏΑ1η, (Τοπ. θᾶ. εἰθγθοῦ., 41). 14 που] ᾶ 6θεπι Ἡούγθτετ ναί ἐ1ς Ἰρ1πρα/Ποἰσαξ 

απἰποπϊ{γ {ον ἔ]ο οἈβηρο, απιᾶ [ναί Τιασ]ηπ, πας τὶβλί Τη ύπο θΙἐετα ου πάορνεᾶ 
1η 1 Ίατρει θά 1Ιοη. 

οαμθε Ίιο Ἰουεᾶ: ΡΡΑΤΟΜΕΙΥ ταῖπου 
οι αρα] (οοπιρ. Ῥοπα]ᾶς, 67, 8 6τ6) 
Ίλαπ α ἔεπιροτα] παῬ οἱ ο ραχΗΙοἶρ]θ; 
Ἠ18 1οτο οἳ ἴπθ ποτ]ᾶ παμ ἐ1ϊθ οβ 15ο οἳ 
118 ]εανῖηρ. ἈΤηετο ἵρ αρρατεη!ἰγ 8 
οοπ{γαβί Ῥεύπθευ {Πῖβ οἸασβο απᾶ ἠγα- 

πηκὀσιν τὴν ἐπιφ., Υεχ. 8; “Ἱποϊποβατα 

ΑΠ{Πείοη,) Ῥεηρ. οἩ Υετ. 8. 

τὸν νῦν αἰῶνα] “ἐλο Ώγεθεπί «οτ]ᾶ," 

εἴπθ Ῥτεβεπί (τ11) οοπτβθ οἱ ]ίπρς,) 
Οµ ἴ1θ πιεαηίηρ οἱ αἰών, Βθθ ΠοίθΒ ΟΏ 
Ερῆνιν Ἡν ων. ὨῬθβῖᾶῬ ἴπο περα] {θπι- 

Ῥοτα] πιθαπῖηρ [5τ, Ίσι δι 

ψιλίοἩ {8 θ1γΓαγΗ ΠΠΟΥΘ ΟΣ 1688 αρρατοα 
π 119 ποτᾶ, 80 οἰπῖοα] ΥΩΘΑΠΙΠΡ (88 

Ἡςτε) τας ο{ἵθη 6 ἰταοθᾶ; 590 Ώθιββ, 

Τ]ξοῖ. 6]γέέ, τν. 2ο, Τοἱ. 1. Ῥ. 228. 
Θεσσαλονίκην] Ῥετπαρβ Πΐ6 ἨἈοπ1θ; 

εἵλετο οἴκοι τρυφᾶν, ΟΠ1γβ. Έοτ απ 

βοοοιηέ οἱ ἐς θα] οἳ{γ, 668 ποῦθβ 

οι 1 Τ1ιεβθ. ᾖ. 1. Ἐρήσκης] 
Οἱ Οτθβοεπβ ποϊμῖηρ 18 Ίσποπη; 1θ 

αοοοιη{β οἱ Πἱ6 Ἱατίηρ Ῥθθῦ 8 ϱτθβοΊος 
1η ρ]α[ξῖα (Οοπεἲ. 4ροδέ, ντ. 46, Ὑοἱ. 

. Ρ. 385 οᾱ. 0οὔ,) οι ἵπ ἄαπ] (ΒρίρΗ.), 
απᾶ Ἠαπίηπρ {οππᾶθα ἔῑιο οατοῖι οἳ 

γΊρηπο, 816 Ίηθτθ ]οροπάβαΥ ϱΊοββοβ οἩ 

{16 ῬαββΑβροθ. Τ1θ τοβᾶίπρ Ταλλίαν 

[0δέ; 51188. Αποζηιι, 361. Έοσα,; Έπ- 
βοῦ., Τ1θοᾶ.-ΜοΡΒ., Ερίρθθα., Ἠ[ετ.] 
18 ρτοῦαΡ]” ἄπε ὑο ἴπθβο ουττοπέ ἰχ8ά]- 

Ώοπβ, Δαλματίαν] Α ρατῦ 
οἳ ΗἨ]ψεῖα οἩ {πθ θαβΐθυη οομαῖ οἳ ἐ11θ 
Λάσίαᾖίο, 1γΐπρ βοπ{1-θαβθί οΓΤάρυσπῖι, 
απᾶ πιαῖη]γ Ῥουπᾶεᾶ Ὦσ ἴπο ῬοὈι 

Μοπίθβ οπ {6 ποτί] απᾶ {1ο χίτος 
Ότίηιιβ ἔο ἔπο θ858: πο ρχἱποῖρα] οἱΜἱθΒ 

ποτθ Βα]οπα οἨ ἴλο οοαςί, απᾶ Νε- 

τοΏς  Η{119 Ιπ]ατπᾶ; οοπιρ. ῬΗπ. Ηοί. 

Ναἲ. τα. 26, ΟεΙ]ρτῖας, Νοέ, Τ40. τα. 

8, Το]. 1. Ῥ. 6τ4ι θπᾶ ἘοτΏῖρος, «419. 

σεορν. ἃ ται, οἱ. 1. ϱ. 838. 

χι. «Λουκᾶς] Οοπιρ. Οο]. 19, 14, 
ΤΗΠθχα, ο: 1ιθ ογαπρο]εῦ βΟΟΟΠΙΡΒ- 
π]εᾷ Βἱ Ῥαμ] οἩη Ἠῑς βθοοπᾶ πββίοή- 
ΒΙΥ ΙΟ1ΣΠΕΥ (Αοΐβ αν]. το), βραΐπ, ἵω 
148 λΙτᾶ 1οπΥπογ, 6968 πί(Ἡ Ἠΐπι {ο 

Αβία {οἩ. κκ. 6) απᾶ ζεταδα]θτα (οἳ, 
αχὶ, 15), απιᾶ {6 γα Ἠϊτα ἀυτίηρ Εἱ8 
οαρΜτίίγ αἲ 088168 (οἩ. αχίν. 23 
οοπηρβχθά π(Ώ οἩ. αχτί. 1) απᾶ Ἠἱβ 
Άχαί οαρ1τΙέγ αὖ Ῥοππθ (οἩ. αανΙἩ. 16). 
Οἱ ια Ιαΐον Ἠϊβύοιγ οἱ Βΐ Τ/1ί6 ηο- 

ελίτ ορτίαίτ 15 πουν; αοοοτᾶῖηρ {ο 
Ἑρίρηαπίας (Ἠ4γ. τά. 1), Ὦθ 15 βθ1ᾶ 

{0 Ώβγε ρτεβολεᾶ ρτϊποῖρα]1ς ἵπ ἄαα]; 

βοο που, ΕΤΒ. β.ν. Υο]. 1, Ῥ. 35, 

Άπᾶ οοπΏΡ. ἴΠθ Ιποᾶεγη οοπ( παθδίοα. 

οἱ χο 4οία βαποῦ. (Οοἵτ. 18), Ὑοἱ. ντι. 
Ῥ. 2058ᾳ. Τ16 πβτηθ 18 ῬτουαὈ]σ 8 

οοπίταοξίοΏ Οἱ Λουκανός, αηᾶ 18 βα]ᾶ {ο 

ἀπᾶϊοαίο ἐῑιαί Ἡθ Ὑθβ εἶίες α, 5Ί8Τθ ΟΣ 
8 «Ἠρετίας;) 5θθο ΤιοῬοο]ς5 ατοῖο οἩ 

βαὐρίαηέίνος ἵπ -ᾱς, η Ίο], Απαϊεσία 

1Ηΐέ, οἱ. 11. Ῥ. 47 βᾳ. 

ἹΜάρκον] Τ19 Ἰταπρε]ςὲ Βὺ Μαι 
παβοοπιγοχίοᾷ αρΡ7. 5σ Βὲ Ροΐετ (τ Ροῦ. 

γ. 19)} Ὠθ Ἀοφθνθς ποθοπιραπ]θᾶ Βὲ 

Ῥα] απιᾶ Ηῖ8 ἀνεψιὸς Ρὲ Βασπαῦας (0οἱ, 
ἵν, το) οἩ ἐλιθῖγ Βτοῦ ταἱββίοΏΑΣΥ {ουσ- 
ΏΘΥ (Λος χἰὶ, 25), Όαὸ ἀρρασίοᾶ {τοσα 

ἔλιθια (ο. αγ. 38) θπᾶ γαβ {19 ο85ε 
οἱ ἐιο ἀϊδεοπσίοι Ῥθΐπθεη έ]ια Αροεί]ο 

Απᾶ Βὐ ΒΑΥΠΔΡΑΡΒ (τετ, 309). Ἠθ παβ 
αραΐη υὶέα δὲ Ῥαα] (6οἱ, 1γ. το), απᾶ 
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) ο. 3 , 
μετα σεαυτου' εστιν γαρ μοι εὔχρηστος εὖς διακονίαν. 

Τύχικον δὲ ἀπέστειλα εἷς 

198115 18 Ώοτο Ἰπγ]θᾷ 6ο τοίπχη {ο Ἠϊτη, 
λατῖπρ Ῥθθῦ 9, ΕΠοτό πι ῬτοτίοπβΙσ 

(4 πο αᾶορί ἀ.Ρ. 65-67 88 ἐἶιθ Ῥτο- 
Ῥαῦ]θ ἆθίο οἳ τ Ῥαῦ.) πια Β6 Ῥεΐεν 
(α Ῥοῦ. τ. τϱ). Οἱ αἱ αξτοι Ἠϊείοιγ 
ποὐ]λίπρ ορτίαἶπ {9 Χπογη; ἴΠθ πηοξέ 

ουγτεηί ὑχαᾶιίοπ 8 ββῖρης Τής Ιαΐοεί 1- 
Ῥουσβ {ο Εργρί απᾶ Α]οχαηᾶσία, ΕΡίρΗ. 

Ἠάγ.τα.; οοπιρ. 4οία δαποὲ. (Αρτί] 25) 

Το]. τττ. Ρ. 261. ἀναλαβών] 
ἐλαυΐπρ ἴαλεπ (ἱο 1]ιεθ)ι) ἵα ἴπθ Ρ16- 

βθηζ πβε οἱ ὑ18 οοπιρουπᾶ {19 ρτίπιαχΣ 

Ίορα1 ἔοτορ οἳ ἀνὰ (πιοτθ οἱθασ]γ 5εεπ 
Ἠρὴ. τὶ, τ2, τ6) 18 βοπιεπηαῦ ορβουτθᾶ 

(6οΠ1Ρ. ἀναδιδόναι), ὑιοαρ]ι 51] πού {ο 
Ῥο ππο]Ισ ραββεθᾶ οσος; ΤπαοίἩσ παβ 

{ο {αχκο {ο ίπιεε[{ 5 8, οοπωρΒΠΙΟΠ ἐ1θ 

οταπηρε]ϊδί; 5ο Ἠ1Π6χ, 4ε Ῥοτὸ. Οοπιρ. 

Έλβο. ΤΠ, Ῥ. τ, Πο ΥΘΙΥ ο]εατ]γ ἄεβπθς 

1ο ἔπο π5ες οἳ είς Ῥτερ. 1π ΟΟΠΙΡΟ- 
ΑΙ4103, (α) ἴπο πβαα] ραγρῖοα] 66ΠΒΘ; 

(0) 1ο ἀεγϊγαμτο 66Ώ56, Ιπτο]νίτηρ ἴπο 

1ά9ας5 οἱ γείιγπ οἵ τοροὐζδίοῃ. 

εὔχρηστος] /δἐεγυἰοθαδῖο,᾽ οἩ. Ἡ. 15 
Ῥοββ/β]σ, 35 ἀτοῦ. βπσσθβίβ, οὉ αοοοαη{ 

οἳ 96 Ισιοπ]εᾶάρο οἱ Τιαΐίη; {ποιρῆΏ 

ηοτθ ΡχΟΡΔΡΙΥ ἵπ τείετεηοθ {ο ββεῖρί- 

Άπος ἴπ ῬτθαοβίΏρ ἴμο (9βΡε1 ; εἰς τὴν 

διακονἰαν τοῦ εὐαγγελίου" καὶ γὰρ ἐν 

δεσμοῖς ὦν οὐκ ἔληγε [Παῦλος] κη- 

ρύττων, ΟἨ17Β. 116 ἰταπβ]αθίοη οἳ 

Απίη. {ος ἐιο ταπ]βίαγ’ (οὈ]εοίεᾶ 6ο 
97 Οοαγ0.) τααγ ἐς Ῥθ ἀε[επᾶρᾶ; ιο 
οπήββίοπ οἳ ἐς ατζ. (Α1ΐ6χ {19 Ῥρτερ.) 

οἳ οοιτβθ οβἹβίπρ πο ἀβΙοπ]{7; βθθ 

πας, γ. ἃ το. ᾱ, Ῥ. 114. Όπ ἰπθ 

πΠο]Ι6οπθΥΕεΥ {545 Ρετηα βρε τοτε εχθούῦ 

1ο τοαῖπ 8, πθυίτα] ἱταπβ]αθίοη “ΤΟΥ 
πηπ{είεγίπᾳ,᾽ Ὁ πάσι, υλ1]θ 19 ἄοθρ ποῦ 

εχο]αᾶς οἴμθτ ΒεΓνΙο8Β, ΤΙΣ ΒΗ1]] 1εατο 

ἴπο ἰᾶάθα οἱ ἴθ εὐαγγελικὴ διακονία 
{βϊτ]γ Ρτοπαπθηὔ. 

11. Τύχικον δέ] 'Βωὲ Τηολίσιε ;” 
{λε δὲ ΑΡΡΘΑΤΒ {ἔο χαῖοσ {ο 8 βαρῃτθββεᾶ 
ἴπουρβ]ξ; ποῦ Ώοπετει {ο οπθ β1ρ- 

Ἔ φεσον. λ 2, 
Τὸν φελόνην τ8 

βοείοᾶ Ὦγ ἴπο ἄτβί ΙΙΘΙΗΏΘΥ οἳ του, 11 
(Πιθβε]εν, ΟΛγοποὶ. Ῥ. 428), Ῥαῦ, 8 
1Ἠθ Ποσο ἠπηπηθβ]θ{θ οοπ{θχί β6ΘΊ1Ρ {ο 

χθᾳΆ1τθ, ὮΥ Όπθ οοπο]αᾶίπρ Ῥοτβο, 
εὔχρηστος κ.τ.λ.; 'Ὀτίπρ Ματ]ς, Ι ποοᾶ 

οπθ π]Ίο 18 εὔχρ.; 1 1αᾶ οπθ 1η ΤγοἙ]- 
οσθ (ΕΡΗ. τῖ. ο1), δωΐ 1ο ἵβ ϱοπο. ΟἩ 
ἴπρθ αοορηζ, 56ο που, ἄγ. ἃ 6, Ῥ. 49. 

Τ119 οἈχοπο]οβγ 18 Ἠθχθ ποῦ πι(ποιῦ 
ἀϊβΙοσϊ{σ. Τγοπίοας, ψἩο πας πήκα 

1Ἠθ Αροβίϊο οἩἳ Ἠ]6 ἐΠϊχά πΙβΡΙοΠΒΣΥ 
19ἩχΏς6Υ, απιᾶ πθπῖ Ὀείοτο Ἠῖτα 6ο Ττορβ 

(Δοΐθσς. 5), {β πιθηδοπεᾶ (ΒΡΙ. τ]. 21, 

0ο]. 1. 7) α8 εοη{ Ὦγ δὲ Ῥαπ] {πίο Αεῖα, 
{9 οοπα{οτί πο Ἠθατίς οἱ Ἠϊδ οοπτετίϐ, 

Νοῦγ α5 {9 Ἐιρ). {ο ἴπθ ΒΡΗ. απᾶ Οο- 

1988. ομηποῦ γης Απσ Αἴιοτύ Οἱ {θββοα 

2ο αββαπηθά 85 οοπὔθΠΙΡΟΓΑΏΘΟΙΙΡ 

116 ργεβεηύ Ἡρ., πε πιπδί Α65ΊΠ1Θ {πα ῦ 

118 1σας 9 5εοοπᾶ τηΙββΙοη {ο Ἐιρηθβις, 
ἴπο οῬ]εοῦ οἳ π]]οὰ Ἡοπετει 16 ππ- 

ἘποπΏ, Τ19 Βτεί πα]ββίοη ἴοο]ς ραοθ 

ἄπτῖπρ ἴπο Αροβί]ο’ς Ητοῦ οαρίϊνι{ αὖ 
Έοπιθ; λα, 16 ποτ]ά β6επι, ἴδ]κθι 

Ῥ]8ος αὖ 8, δἐροπᾶ Επᾶ πα] οαρΗνιΐγ. 
Ίθ ἶνας {α]ίκο ος ρταπἰεᾶ {λιαῦ ἴπθ 

Αγοβί]ο πα ἑυίσε ἵπ ῥτῖβοη Αὖ Έοταθ. 

Ὑγαλοαί οπέθτῖηρ {πο Αν ἀἰδοαβεῖοη 

νηπ]οἩ ποπ]ᾶ οτειβίορ πο Ἠταίιίς οἳ 

ΕΠ οοπιτΙΘΙ{ΑΣΥ, 1δ τα Ὀθ οποπρ]ι 

{ο τθπιατ]ς ἐἴιαή ἐλλοιρ]ι ἄοπ]θᾶ Ὦγ 1116- 

βε]ο; (6Ἠγοποῖ. Ῥ. 472 84.), απᾶ Ῥαῦ 

ἀοα αγ ποθορᾶ Ὦγ πας, ΕΗΡ. 

οἱ. 1, Ρ. 220 (εᾶ. 3), ἴχλθ αποϊοπέ ορῖ- 
ηῖοη ο[β,βθοοπά ἱππρτίβοηπηθη! (Βαςοῦ. 

Ηἰεί.11. ο 2) ἱ5 1 Β1ΟἩ Ῥεγ{θοῦ ἨΘΥΠΙΟΠΣ 

πὮ {Πο ποῄίοεθβ 1π 1πεβθ ΒΡρ., απᾶ 
Ἠ88, ἔο 5αγ πο Ι6αςῦ, 51ο νε! ρίαιι- 
αἰδῖε οχίετηβ] ατριπιθηίς ἵπ 108 {- 

τοττ, ἔλιαῦ 16 β6θπας βἰ1]1] {ο Ρ9 7 {Αχ 619 
πηοςέ βδήβ[αο{οσγ οἱ 811 ἴππθ Ἡγροίλθβθβ 
{βΐὲ Ώατο 48 τοῦ Ώ6σπ βἀναποθᾶ; Βθ9 

65ρ. Νεβπᾶετ, Ρίαπέίπφ, ο. κ. Το]. 1. 
Ῥ. 331 5ᾳ. Ῥοῦπ), Ἰεβίπρεν, Εὐπίεῖὸ. 
6.4, Ρ. 676. εἰς Ἔφεσον] 
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ὃν ἀπέλιπον ἐν Τρωάδι παρὰ Ἑάρπῳ ἐρχόμενος φέρει 
Ν ε 

14 καὶ τὰ βιβλία, μάλιστα τὰς µεμβράνας. Αλέξανδρος ὁ 

ἘποβοπονάβΏδγοῦθοπ αγᾳθοᾶγ Τηθοᾶ. 
απᾶ ο Ἠ. ϱ8 αΠοτᾶῖηρ α πί {λα 
Τπαοίῃγ σας πού ἴπεν αἲ Ἠριεβιθ; 

6ΟΠ1Ρ. ΤΙ. 11, 14, πρὸς σε. ΤΠί6 18 
ῬοχΏαρς ἀοιοθπα]; οοπιρ. Ἰ1θβεΙος, 

Ογοποί. Ῥ. 46ο. ΤΠϊβ Ἰα0ΐ6ι πτίευ 
ἑ]κίηρ ἀπέστειλα 358 αΏ δρ]βἴοΙατ7 8οΟΓ. 

οοΏςΘίΘΒ ἐ]λαῦ ΤγοΗ. πας ἴλπο Ώθαχοχ οἱ 

εί 1οΐΐατ (866 6γοποῖ. Ῥ. 428): 18 
ΆραῖΏ {8 τοτγ ἀοιο ή], αᾶ 18 {η ΤΙΩΠΣ 

χθβρθοΐΒ 8, Τ6τΥ αηβαἰδίαοίοτγ ἨΣΡο- 

{1θβῖβ. Ὅοθβ Ώοπεσοτ {Πο Ιαηριαρο 

σο]1γ {οτὈ]ᾶ ἐῑιο οοπ]θοίατο ἔπαί Τ7- 

οπ]οιβ ππαξ ἴπο Ώθβτεχ οἱ ἴ]ιο ᾖγεί ερῖ- 

56169 Τ{ Ἆδς Ῥθεπ ἔγθαθΏ{ΙΣ τοιαχ]κοᾶ 

ἆπ 6]ιθβρ ποῖθς {παί ύο Πταῦ Ἐ. βεεπ1 

Το Ἠαγο Όεθι πτ{ίθη αὖ πο ρτοβί ἀἱβ- 

{βηοθ οἱ πιο ἔτοπι {πο βθοοπᾶ, 
19. Τὸν φελόνην] 'Τ16 σἴοία,) ΑαἲἩ., 

εροππ]απι,’ Υαἱρ., 'Ἠακα!, ἀοἳΠ.,--ᾱ 

193, ἐλ]ο]ς, αππᾶ αΡΡ7. 5]εετοίθε οἱοχς, 

πα οπ]σ 8η οροπίπρ {ος {πο πθαά, 
Βποϊα, Ρἱοἳ, Απίί. 8.Υ.; φελόνην ἐν- 

ταῦθα τὸ ἱμάτιον λέγει' τινὲς δέ [571., 

Β].] φασι τὸ γλωσσόκομον ἔνθα τὰ βι- 
βλία ἔκειτο, ΟἨ1ή5. Έπειθ ΒΘΕΠΙΦ πο 

ΣΘΒΒΟΗ {ο ἀρατί {Γοα ἔλθ ΟΣΠ16Υ βηᾶ 

πθαα] 5θΏβθ;: πο 5εοοπᾶ 1Ἠ{6ΥΡΥ. Ώο- 

ορᾶ Ὁσ ΟἨΣΥΒ., “0886 ἴος τή ἡηρβ᾽ 

ἠοδ2 δΔ.. Ὁ Βγτ., Ὑεπε]ος, Ο110- 
ἎἌ ρ πι 

ποῖ. Ῥ. 429), 88 ΡτοραἙΙψ οηγ απ 
Ἰπέθτρτ, βαρροκἰεᾶ Ὦγ ἴῑιο οοππεαίοἩ, 

απᾶ Ὁγ ὧπο ἸποιρΏῦ παῦ Πιθ Αροβί]ς 

αποτ]ᾶ πο Ἠανθ Ῥερα Η]Κ6]Υ {ο πιο 
«Απ ΒχἰΙο]ο βο οοπαρασα Μταιγ απήπιροσύ- 

ΑΠέ 88 3 Οἶοίιο, 68Ρ. Ἡλεα ηθβς Ἠἱ8 

ἀθαία, Ο19 ΤΘΒΒΟΏ αὖ ΑΠ Τ8ἱ6 ΒΘΕΙΩΒ 

«βαβββίθᾶ ὮΥ πρὸ χειμῶνος, Τ6Γ. 31. 

πιηθ γγοτᾶ ἵ ἔοππᾶ ἵπ Β6Τ6ΙΑ] οἶλος 

ΡΒΒΕΑΡΟΒ, 6.6. Ῥο]]. Οποπιαςέ, γα. 65, 

Αίλοη, Τείρη. τα. Ρ. ϱ7, Απιῑαα, Εγίοῦ. 

τν, 8: 8686 8ἶβο Βμΐσθτ, Τ1ιεθαι. Β.Υ. 

Το]. 1. Ῥ. 1433, ΝΟ ἨΟπΘΥΕΣ, 

Όαῇ ΗΜ1 ΡγοβαὈ{ΠΜγ, Β66Ι18 {ο βἄγο- 

οβίθ {ο ΕΟΥΠ18, φαινόλης απΠᾶ φελόνηε 

(οοπαρ. Ἠεβγολ.) ἀθιϊνίηρ ΔΡΡ7. ἴπε 

ΟΥ1ΘΥ 11οπι φαίνω πηᾶ 11ο βεοοπᾶ 

ἔτοπι φελλός, 'Ῥεμία. Τπετο 18 1π- 
ἀθθᾶ απ Ααἰπιοβῦ Ἡορο]θβς οοπ{πβίοἩ 

ΑΠΛΠΟΗΡ [πο ἄπθε]ς Ιοχίοοσεαρ]ιθτβ οπ 

{1β ποτᾶ ΟΥ ΨΟΣᾷ8Β, 8οπηθ τηδ1πΠρ φαι- 

λώνης (Βαἱᾶ.), αΗ46Υ φελόνης (Εέψπι. Μ.), 
ἔο ο 1θ γλωσσόκομον, θπᾶ φαινόλης 
(Βαἱᾶ,), ου θῦ βρβῖη φενόλης (Βαἱᾶ.), 
ο Ῥο ἐς οἸοκο, Όπ {πο π]οῖθ, 16 

βθεπας Ῥτοῦαδ]θ ἐῑαί {ο έταθ ἔοῦτη 18 

Φαινόλης, Απᾶ πα 16 19 ἀργϊγοᾶ ἔτοπα 

νο Τιοΐπ ρπα]α) (Βομβί π, Ῥαΐπι, 

ιεα. Β.ν.), ποῦ τῖορ νετεᾶ, 86 ἵπ 058, 
Ῥηπιοί, 8.7. Ἠετο Τήδοῖ.τἱβ1σαᾶορίς 

1ο οτορταρΗΥ ὮῬθδῦ βπρροτιεᾶ Ὦσ 

ΜΒ. ααἰ]οχ(γ. Έος {ατίλθς ΙΠΕΟΥΠΙΒ- 

Ώοπ, β6θ {νο ἀἰββετίαίίου “4θ Ῥα]11ο 

Ῥατ1) ἵα Ογίὲ, δαον. 168. Υοἱ. 1. Ῥ. 
πο, ἴπθ βρεοία] ἰτθβίίσ οἩ ἴπο /ρ- 
ππ]α ργβατιο]ίπας ηατωτίας,απεα. 
Ἐοπι, Ὑο]. στ. Ρ. 1167 8ᾳ., Απᾶ ἴῑπο Ὁι- 

πηθγοἅς ασοΏεβο]ορίσθ] ποίῖσθε βπιᾶ τοῦ. 

απ οι, Οι". Ῥ]Η1. πι Ἴοο. 

ἀπέλιπον] Οπ {λίβ τεβάΐπᾳ 6οπ1Ρ. 
πΟΙΘ8 ΟἩ Τ6Υ. 1ο; ἴλε ααἰποσιυ {ος 

ἀπέλειπον (Τί6ολ.) στο ἵν ΑΟΕΑΤ; 

χηΟΑύέ ΤΩΒΒ.,---ΘΥἱάεηςθ 8ΡΡΥ. 568Υ0ΘΙΥ 

βαβήοἰθηί {ο {αβ{γ {ο πἀορβῖοτ οἱ {18 

βοπιογ]ιθέ ἱπαρτοῦαδ]θ Ἱπαιροτίθοῦ. 

καὶ τὰ βιβλία] Τ{ δὲ αὐτῷ τῶν βιβλίων 
ἔδει µέλλοντι ἀποδημεῖν πρὸς τὸν Θεόν ; 

καὶ μάλιστα ἔδει, ὥστε αὐτὰ τοῖς πι- 

στοῖς παραθέσθαι, καὶ ἀντὶ τῆς αὐτοῦ 

διδασκαλίας ἔχειν αὐτά, ΟἨγΒ.: ΤΠΟΥΘ 
ΡτοΡβΡΙΥ Ρ6ΙἨΑΡ8, ῬοοΚς βεπθαἩγ, 
Ἐπ]], 6οτπι. ΧΥ. Ῥ. 18ο (ΟΣ8, 184). 1 
49 Ἀοποτοτ πβείθβ ἔο ϱαθ5ς αὖ οἰίλθ 

νο οοπύθπΐς οἳ 61ο βιβλία, ος ἐ1πο τοᾶ- 

ΒΟΠΒ {οΣ {6119 τος ιιθεῦ. 

μάλιστα τὰς µεμβρ.] 'οορεσίαϊϊμ ἴ]ιε 
φατο]ηποπ!ς ;’ ἐπ ἔουπαετ Ἡθτθ ΡΤΟΡΑΡΙΣ 

ντίνέεα οἩ Ῥ8ρσταβ, ἴπθ Ιβίΐοτ οἩ 
Ρατολπησηὔ, 'ππθπιΡταΏΑ” (πια ῦσαπι, 
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χἀλκεὺς πολλά µοι κακὰ ἐνεδείξατο: ἀποδώσει αὐτῷ ὁ 

Ἐύριος κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ. ὃν καὶ σὺ φυλάσσου, λίαν 15 

14. ἀποδώσει] ΤΗϊβ τονᾶϊπρ 18 βΗ]] ποῦ {χε ἔτοπι ἄοιλδό: {ἐπ {ού ἵς ϱπρ- 
Ῥοτίθᾶ Ὦν ΑΟΡΙΕ1Εδὲ; τὸ 1ηβΒ.; Ααβ., Ῥοετη., Υαϊρ. 0Ἠ17Β. (Ογοεῦ., 

δολοῖσ, Τιασηπι., 4]/., Ἡογᾶειυ.], απιᾶ ῬδτἩα)ρβ 18 που ἴο Ὦθ ρτο[ογτθᾶ. Τη Ἐᾶ. 
1, 3 {119 9ῇ6Σ απιᾶ ἠποοττθοῦ Εουτὰ ἁποδῴη (οοταρ. Τιοςθοῖς, Ῥ]γ. Ῥι 345, ΒέατΣ, 
4ο ία]. ἨἩασεᾶ. Ρ. 52) 88 εἀορθθᾶ πλ Τ2ΕΙΣ(Κ -δωει) Τι; πιοβί τη8Β.; ΟΙΑΤΟΠΙ. 

(προ, Τήεσο].), Απιᾶ στη πο ϱαρροτί οἳ ἐπέεγπαὶ οοπβιᾶθταἰῖοπς 08 πο 14] 

πεϊρΏξ: 889 ποῦθε. ΤἩθ68Θ Ίοποτθς ΠΟΠ ΑΡΡθΗΣ {ο 09 ξαῑχ]σ οπἰποαἰρ]οᾶ Ὁσγ 

1Ἠθ Απιοπηΐ οἳ οχίεγπαὶ επἰάεπορ (8 Ὀρίπρ πἀᾶεᾶ {ο {1ιθ απἰλοτ]1θβ {οτ ἐ1πθ 

Σαὐπχε), απᾶ {πο τεαᾶίτηρ 15 οἈβηρεά αοοοχᾶΙηρ]γ. 

χηρταῦχαπα ου{1β); οοιαρ. Ἠπρ, Εὐπῖν 

Ὑοἱ.1. 8 ττ. Ἡξ 18 τιοῦ π]ιο]]Υ ἱπαρτοῦθ- 

16, 35 {11θ µάλιστα ΒΘεπΏς {ο ἰπᾶϊσαίθ, 

Ό]λαί ο Ῥατοηπηεηίς ππετο Ὑτιπρς, 

νΏθίχου «αἀτετεατία ος οποιπρο, οί 

119 ΑΡοβ{]ο ἨΙηβ6ΙΕ; οοπαρ. Βπ]], 6ετπι. 

αγ. Ρ. 182 8ᾳ.,---ᾱ ΒΕΙΠΊΟΠ πο]] ποτίασ 

οἳ ροεχαβα]. ΟΕ Οατραβ ποἰµήηρ 18 
Κποπη, ποτ οἱ ἴηθ Ίοπχπογ ο Ττοββ; 

ὰ6 ορετία]η]γ οοτπ]ᾶ ποῦ Ίατο θε ἐπαῦ 

ππθπΏοπεᾶ Λοῖς ςχχ. 6, α τὶςιν νυλ]ο]ι 

1οο]ς ρ]8οθ πιοσθ {ππαΏ βῖχ 7θ8Υ5 Ώ6{οτθ. 

14. ᾿ Αλέξανδρος] Βεο ποίθς οἩ 1 

Τήπι, 1. αο: πλείΏει 18 ου1] ΠΙΘΏ 88 

4πεπ αἲ Ἐρηθβας ος ποῦ οπηποῦ Ὦθ 

ἀθίθιπαϊπθά ; ἐ1ιθ ἔοτπαθγ βαΡΡΟοΒΙ{1οη 18 

Ῥεχ]αρε πιοδύ Ῥτοραῦ]θ; ϱθο Ἰ1βε]οτ, 

6λποποῖ. Ῥ. 463. ) πολλὰ, 
κ.τ.λ.] /ελεινεᾷ πιο πιο] 1 ἰγεαί- 

πιεπὲ;) ἑπαωσ]ία παῖαῖ τηθ]α, οβίθης 1, 

Οἶβτοπι., Ὑυ]ς. [πιο]α ταἰμ!]; ἔθλιψέ 
µε διαφόρως, 0Π17βΒ. Τ169 ἔταης, «Ἠα]ι 
ϱ) εἩοππ πηποἩ 11 Γεεϊέπρ᾽ (αἱ1ϱ) ἴβ 
αππθοθβββσ117 τοβἰτ]ο(εᾶ, απᾶ {]αῦ οἳ 

ΟοπγΕ.,  οματρθᾶ τηθ πι παποῖι ν!]. 

ἀπ Ἠή9 ἀθο]ατα[ίοπ’ ({οτεπβῖο 186 οἳ ἐ1θ 

αεἰίυς), {π α Ἠἱρβ]ι ἄερτερ ἱπιρτορββ]ο. 

Τρ «ἰπίθπβῖτο) πιἰάᾶ]θ (66ο Ἐτάρεν, 
ργασΠί. 8 52. 8. 5, θπᾶ ποῖθβ ον Ερῃῆ. 

1, τ) ἐνδείξασθαι, Ψτῖι α ἆαῖ. ρέγεοπά 
Απᾶ αοο, γεἱ, 8 ἐτεαπεη{]γ αβοᾶ Ῥοῦ]ι 

{Ώ ω ᾳοοᾶ (ο. ϱ. [Ῥεπιοβίμ.] Εαἴοπη. 
Ρ. 87) απᾶ 8 Ῥαᾶ β6π8θ (6επ. Ἱ. 16, 
17), θπᾶ β66ΤΏΒ οἱθαχ]γ ἴο Ῥοΐηέ {ο ἴ1ο 

οχἰήδρᾳδίοπ οἳ οπὑπατᾶ αοὖθ οἳ πή1νΥ 
Απιᾶ πτοπρ Το 1119 ΑΡοβί]θ. 

ἀποδώσει κ.τ.λ.] 'ἐλαο Ειογᾶ ε]ναΙῖ 6” 
τυαγᾶ ᾖϊπι αοοογάἰίπ ο Ἰ ος 

πρόῤῥησίς ἐστι, οὐκ ἀρά, Τηθοᾶ., πο 
Ἡοπθγεχ αἄορίβ 6 πηοτο ἀῑβ]οι]έ 
χεβᾶϊηπρ ἀποδφη. Έπτου Ἡ νο αἄορί 
Έή8 Ιαΐΐεσ τοπᾶῖηρ (566 οχίζ. ποῖε) πθ 
11ΟΥ χΙρΏΙΙΥ πτρο ἐλλαί Βὐ Ῥατ] ταὶρΏ 6 
ΤΤΟΡΘΙΙ7 πὶςἩ ἐμαί οπθ πΊο Ἠβά βο 

ψηἑΏε[οοᾶ {πθ «ο815ο οἳ {πο ἄοβρεΙ 
(τοῖς ἡμετέροις λόγοις, Εθθ Τον. 15), απᾶ 
ππο Ἠαᾶ ΑΕ γοί ΕΠοΠΏ πο βγταρίοτα οἱ 

χερεπίαπορ (ὃν καὶ σὺ κ.τ.λ.), παὶρΏί Ῥο 
τοπατᾶθᾶ βοοοτᾶΊηρ ἐο 8 τυογ]. Οη 

1 Ἰαΐο απᾶ Ιποοχτθού ΓΟΥ1η ἀποδῴη 
20Υ ἀποδοίη, 9οΙηΡ. Τιοῦεοῖς, Ρ]ηψπ. Ρ. 
845, Βύατ”, ἄε Ὠία]. Μαοεᾶ. Ρ. 52. 

15. ὃν καὶ σὺ κ.τ.λ.] ΄Ο/ ωἼοπι 
ἆο ἐλοι αἴθο Ὀευαγε. ΤΠϊα αἀγίορ 
ΒΕΕΠΙ5 {ο οοπΏττα {πο ΒΙΡΡΟΡΙ6οη έλα 

Α]ρχαπᾶεχ πας ἔπεη αἲ Ἐρίοεαβ (56 
τες, 14), ππ]68Ε Ιπᾶεεᾶ 16 818ο βᾶορέ 

1Ώθ ποῦ 96 ῬτοῦβῬβ]ο ορίπίοα οἱ 

ΤΠεοᾶ., ποῖοθᾶ 1 ΠΟίΘβ ΟΏ Υ6Υ. 12, 

ἐλαῦ ΤΗπιοίἩγ γαβ ποῦ που; ϐἲ ΕΡΗοθ- 

18, λίαν γὰρ κ.τ.λ.] 
7ο 6 ϱγεαίῖ ιυἱηείοοά οι ογᾶς ;’ 

ΘΗΒΟΣ πΏσ Τήπιοίτιγ αἸιου]ᾶ Ώεπατο οἳ 
Α]εσαπᾶετ, Ἡ {ο ἠἡμέτερι λόγοι 
β]]αᾶρ ὕο ἴῑο ἄείεπορ πἩ]οἩ Βὲ Ῥαυ] 

χηθᾶθ, απᾶ υπο] ΑΙοχαπάου ορροβθᾶ 
(66ς Ἠθρε]ετ, Ουγοποῖ. Ῥ. 464), ΛΙοσ- 
απάθε τηπεί Ὦς οοπορϊῖτεᾶ (1 Ίο οΆπαθ 
οπἱριπα]]γ {τοσα ΕΡΊΕΒΙΙΕ) {ο Ἀβτθ ϱοπθ 
το Ώοπιο απᾶ τααταθᾷ ΑρβῖἩπ. Τί πιπβῖ 

Ὦο οὐβειγεᾷᾶ Ἡοποτεας, ἐἨθί ἐ1ιθ βὑιιᾶ1οᾶ 

οοππασίοη οἳ ὁλία οἶπαεο υπ] ὃν καὶ 
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16 γὰρ ἀντέστη τοῖς ἡμετέροις λόγοις. 

ΤΙΜΟΘΕΟΝ ΕΒ. 

Ἐν τῇ 
, 3 9 πρώτη µου ἀπολογίᾳ οὖδείς µοι παρεγένεο, ἀλλὰ 

4 η] Αι. μ 

17 πᾶντε, µε ἐγκατέλιπον' μὴ αὐτοῖς λογισθείῃ ὁ δὲ 
τα , -- 8 

Γύριός µοι παρέστη καὶ ἐνεδυνάμωσέν µε, ἵνα δύ ἐμοῦ τὸ 

16. αντέστη] 8ο ΑΟΡΙΝΙ (Ε ἀνθέστη); τῇ: (Τιαοπι., 4ἷγ., Ἠογᾶευ.). 
Τ19 1688 παέατα] τοαᾶίπρ ἀνθέστηκεν Ψ8Β πᾶορίοᾶ ἴπ Ἐ. τ, α δι ΡΕ ΕΤΙΝΑ; 
πηοβί 1188.; απᾶ ππβηγ Ἐξ. (Ἠρο, Τόεολι)ν Όαξ που οπ ο απἰ]οπ{γ οἳ δΝΙ 18 
ΡΕΥΊΘΡΑ τἰρ]ι{]γ οἩαπροᾶ {ον ἔλο τποχθ βἰτοηρ]γ αθείθᾶ τοβᾶῖπρ {τι ἐ1ε {ρχῦ. 

16. παρεγένετο] 8ο ΑΟΕ(παραγ.) ΑΔ (Τιαε]πη.): συνπ, ΤΕΝΑ [συμπ. ΕΙ; 
α.1: (Τεο].). 

σὺ κ.τ.λ., ταἴ]ου παω ππἩ πολλά µοι 
Κ.Τ.λ., ΒΘΘΙΠΒ Βοπηρπ]βῦ ἴο π]ίαίθ 

αραἶηβί ὑπ]8 ᾳαρροβίομ, απᾶ ἴο βαρ- 

6θΒΐ Α ΏΙΟΥθ ϱ6ΠΘΤΑ] τοίΘΓθηΏοθ, τοῖς τοῦ 

εὐαγγελίου λόγοι». 
16. Ἐν τῇ πρώτῃ κ.τ.λ.] «4ὲ πι! 

Ἀγεὺ ἄε[εποε ;᾿ οοπαρ. ΡΗΙΙ. 1. 7, Ὀαῦ 
οὔβεχτο {παῦ {Ἰοτο τῇ ἀπολ., ΟΏ Α90- 

οοαΏέ οἳ {16 Αγ{ίο]ς, πηαβῦ Ὀθ οοπηθοί- 

εᾱ πῖ(]Ἡ τοῦ εὐαγγελίου, πιᾶ ἐλαί {1ο 
οἰτουτηβίβησθῃ α]]αᾶθᾶ 6ο ατθ {π αἲὶ 
ῬτοβαὈ{Η{γ π]ιο]]γ ἀβοτεαῦ. Τϊπιοίαγ 
ν/θ8 δη ΑΡΡΥ. πΙ η Ἠΐπι (ΡΗΗ1. 1, τὸ 
Ώουη 119 {8 1η [οσπαίπρ Ἠΐτα οἳ βοπιθίλῖτς 
ηε6π, απᾶ Ὑλ]οὰ Ἡαρρεπθά αἱ 115 Ι96ύ 
Ἱππρτ]βοππαθηῦ, 568 Ἠεαπάςς, Ῥαπίίπι, 

γο]. 1. Ῥ. 334 (Βο]μπ). ΤΠϊβ ἀπολ, 
πρώτη π85 ἵη αἲ] ῬτοβαΡ{ΠΜγ {1ο βοίῖο 
Ῥεΐσαα,) αἲῑθι πἨἱσἩ, 88 Α 'Ώοη Ηᾳ ού” 
(59ο Βπα(Ἡ, Ῥέοί. Απίᾳ. δ.σ. 'δαᾶρκλ) 
Ἰβᾶ Όθθυ τεατηθᾶ, 1 «ΑπιρΗΒΙΙΟ” 

(οοπαρ. ἀνεβάλετο, Λοῦς Σσῖν. 22) Ἠβᾶ 
Βποοθθᾶεᾶ, ἄπτίπρ πΏῖοα {πο Αγροβί]θ 

15 πού υπίῆησ; Βθθ ΘΒΡ. Ἰ1θ861οΥ, 

Οποποῖ. Ῥ. 499 Β4., Απᾶ οοπαρ. Ῥθΐπ, 

Ὠδῦπι, Ῥγϊυαϊγεσ]ὲ, Ὑ. 3. 6, Ῥ. 45ο. 

Ο0ουσΡ. απιᾶ Ἠοπβοπ (δὲ Ῥαι, Το]. ττ. 

Ῥ. 58ο, θἆ. 2) ἄεαπσ ἴλθ οοηΙηπβποθ 

τηᾶςς ἐθ 6Π1ρΘσοτΒ οἳ {16 οιιβίοτω ο 
ερηιρ]α{ίο,’ οἩ ἐ1ιθ ααἰλοσ(γ οἳ ἄαἶθ, 

λῦπι. Οτίπι.-Ῥγου. ϱ. 3771 0λβ Ἠοπτ- 

θν6ς ἆ9οθΒ πού ΒΡΡΕΒΣ {ο Ίαγθ Ὄθοἳ 
{α1Ιγ πιαάθ οπύ, 
παρεγένετο] 'εἰοοᾶ }ογωαγᾶ ου πιει" 
ερά(αἰέ, Τυ]ρ., βοῖ], 88 8 'Ρθίτοπυβ) 
ἴο ϱ]εαᾶ ἵπ ΤΙ ἀεΐεπορ, Ος ΠΙΟΓΘ 

ΦτοββΏ17 88 8η βἀτοσαίας) {0 εαρροτὲ 

Ὦγ Π4Φ οοππβε]; οοπηρ. Ἠεγοᾶ. Υ1τ. τοῦ, 

πολλοῖσι παρεγενύµη», απᾶ, 88 τοραγᾶς 

116 Ῥγβοίίορ οἳ ΟἨσϊβήαπς βαρροτήίτηα 
Απιᾶ οοπα[οχίτρ ἠιεῖτ Ὀχείστε 1η ρτῖ- 
βοπ, Ώποίβη, ἆε Μογίε Ῥετεργ.81ᾷ. Ἐςκ- 

ΑΠΙΡΙΕΒ οἳ ἐπε β1πα(]αχ1γ {οτεπβῖο εχρτεβ- 

βΕΙοΏ8 συνπαραγίγνεσθαί τιι, παρεῖναί 

τινι, 8. οἶεᾶ ὃσ Ε]σποαν, Οὔ». Το].1. Ρ. 

81ο. ΌΟπ [πο τθβρθοβῖτο οῇΊοθΒ απᾶ ἅπ- 
165 οἳ 'πἀνοοα{β᾽ απᾶ Ῥαίτοη118,) β6Θ 

Ἠεῖπ, Ἠδπι. Ῥμήναίγεο], .1. 31 Ὦ. 425. 

ἐγκατέλιπον] Οπ {ιο πιθαπῖηρ οἳ ἐ]ιίθ 
οοπιροιπᾶ, 566 ποῖθΒ ΟἩ 65, 1ο. Τ18 

1888οη οἳ ἐ1πθ ἀθβετίίοη πας οὐτίοτβ]σ 

Ίραγ; οἱ Κακοηθείας ἦν ἀλλὰ δειλίας ἡ 
ὑποχώρησις, 11θοᾶ. 11ο Κποπ]θοᾶρο 
οἱ ἡ1ή8 βπρρεδῦβ {Ἠθ οβτβο μὴ αὐτοῖς 
λογισθείη, πω πἨῖο]ι ἐπθ Αροβί]θ”5 ρας- 
ἄοηω ἶ8 Ῥιοπᾶρᾶ ση Ἰής οααὈ]θ 
Ῥταγει; 'πιβ7 ο {ογρῖτε ἔλεπι 6πεΏ 
58 1 ἄο.᾽ Τ19 τοαᾶϊπρ οἳ ΑΟΡ2ΡΣΕΒΕ' 
ΕΤ; («λειπον, ΒΟ Τἱδε]ν.) ΑΡΡΘΒΣΒ βἰπιρ]γ 

ἄπο {ο 1ἱβοῖδπι; 5θθ ΠΟΙΘΒ ΟΠ Τ6γ. 1Ο, 

17. ὁ δὲ όριος] Τα πιατ]κοᾶ οοἩ- 
αβῦ {ο τοσ, τό; «πΙΒΗ, Θὔθα ΤΙ7 
ἀπίοπᾶς, ἀθβοτίθᾶ τηθ,---ὑιῖ πι Τιοτᾶ 
βὐοοᾶ ΤὮ τηθ.) ἐνεδυνάμωσέν με] 
εφαυο πιο ἐπιυαγά θἰγοπρ(]ι,) {.6. παῤῥη- 

σἰαν ἐχαρίσατο, οὐκ ἀφῆκε καταπεσεῖν, 

ΟἨ1γβ.; 806 ποῖθῦ οἩ 1 Τίπι ἡ, 12. 
ΤΗθ Ρ"σρο8θ οἳ ἴ1θ ἐνδυνάμωσις ἴπεη 
ἑομοπβ. Τ19 Αρος{1 Ἠθςθ, 98 ΒΙΥΑΥΒ, 

195868 αἲΙ ἐπουρΏί απᾶ {θο]ῖτπο οἱ βο]ῇ, 

Απιᾶ 8968 ΟΠ] {η νο ρτλοῖουΒ βἷά παῖπ- 
ᾳἱθτοᾶ {ο Ἠϊπα | Ἠϊσ]ιου αγιᾶ 8 ϱτθαἴοτ 
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κήρυγμα πληροφορηθῇ καὶ ἀκούσωσιν πάντα τὰ ἔθνη" 
α οσο.) 3 ’ / 

και εῤῥύσθην εκ στοµατος λέοντος. 

Ῥασροβθ: 5ο Ο0Π178., απᾶ αἲνοι Επι 
ΤἩθοΡρΗ, απᾶ (Ἀσουπι, 
πληροφορηθῇ] “πιέρ]ὲ ὃε ιῖψ ϱεΥ- 
}ουπιεᾶ, }αἱῇι1οᾶ,” «ἀπιρ]θαύας,᾽ μ]ρ., 
ἑαάιταρ.,) Οἰβτονη., 855. ν---ποῦ « ταἰρ]ιξ 
νο {αγ ἆποππ,) Απ, ΄οϱτΓΙΟΥΑΤΘ- 

ἔαχ, Βεζσι, Ἴμοτθ ΒΘΘΠΙ8 ΠΟ ΣΘΒΒΟΗ 

το ἀερατῦ ΊἈθτθ {χοπ {πρ πιθβηίηρ 3θ- 

βἱρηεᾶ ἴο πληροφ. η Υ6Σ. 5 (586 ποῦςβ); 
1ο κήρυγμα (οΏβειτε, ποῦ εὐαγγέλιον) 
πας Ιπᾶςεᾶ Γωζΐψ ρεγ]ογπιεά, πε ἵτπι 
116 οαρ1{α] οἱ πο νγοχ]ᾶ, αὖ ἐμο Ἡἱρ]ιερῦ 
εατίπ]γ ἐπρυπα], ροββίὈΙσ ἴπ πο Ὦο- 

ΙΙΑΏ Γογωπι (Ρἱο 0888. στ. 7, 1. 4, 
---ἔπλβ Ἡοποτοχ α{ΐετ {πρ πιο οἱ Οἶδ- 

ἀϊτα 15 οοπβΙᾶετεᾶ βοπιοπ]ιαῦ ἀοαίέα]), 

απᾶ ορτίαίη]γ Ῥείοτθ ο Ἡοπιαα πωυ]{]- 
πάς, Ῥατα] {ο ρτίρδοπεσ οἳ ἐπο Τιοτᾶ 
βΡρα]κο {ος Πτηβο]ξ απᾶ {ος ἴχθ οβρο];: 

566 Ἰλεβείαοτ, Ο)γοποῖ, ϱ. 476, νο 

Ίαβ {Παβίταἰεᾶ απᾶ ἀείεπᾶεᾶ πας αρ- 
Ῥ]οθθῖοτ ση Ἡ ταποἩ «01117. 

καὶ ἀκούσωσιν κ.τ.λ.] “απᾶ αἲῖ ἴ]ε 
ἀεπιζιεε πιῖςέ Ίεαγ: ζατίπατ ΑπαρΙΙΠ- 

οδΐοη οἳ {119 ρτεσθᾶϊπρ ποτάβ; ποῦ {π 

χείρτεηοθ {ο ΑΏΥ Ῥτοβοϊήηρβ {ζει Ἠί5 

ᾖτεί οαρΗνΙῦγ (οοπαρ. Τηεοᾶ., Ώε Ἠ.), 

Ῥαἱ παρ] η οοππεσίοπ πα ΠΗβραβ]ίο 

ἀπολογία 1π 09 Ἠϊ8 εεσοπᾶ οδρἰτΙ{γ. 

Τ19 Ροβ]6ΐοἨ οἱ ἵνα, αἲἴθί παρέστη καὶ 

ἐνεδ. ταἴἩθς (παω αξίθί ἐῤῥύσθην, 86ΕΏ1Β 

οθτίαἰπ]γ ο οοπΏσπα ἡΗί: 590 1686- 
Ίς6ς, 6Ἠγοποῖ. Ῥ. 476. 119 τεβᾶίηρ οἳ 

Ίεο. ἀκούσῃ (νι ΕΤ; πιοβύ π1ββ.; 

ΟἨ1γβ., Τ1εοᾶ,) {5 οπ]5 ϱ, ϱταπιταβ{]οβ] 

οοττεοβίοἩ., καὶ ἐῤῥύσθην] 
εαπᾶ 1 1υαβ γοβομεᾶ ; Βθοοπᾶ απᾶ ἔαν- 

11ου αοἲ οἱ {19 Τιοτᾶ {οπατᾶς Ἠ[β βετ- 
ταπ{ί; Ἠο ἱπερῖτθᾶ Ἠΐτα π(Ἡ βἰτοαπρί1, 

απάπιοτθ, Ἠθ γθβοαθᾶ Ἠΐπα. Τ19 80ΟΥ. 18 

Ῥατοῖσ Ρ8ββίνθ; βετετα] οἳ 616βε ΄ ἄθ- 
Ῥοπθηίία τηθᾶία:’ 6.4. θεάοµαιι ἰάομαι, 

χαρίζοµαι κ.τ.λ. Ἠ8τθ, Ῥεβίᾶθβ 8Ώ 805. 
τηθᾶ., Απ ΔΟΥ. ἵπ ἴ1θ ρ8585. {οσα Ψ]ήοἷι 

(απ]]κθ ἠβουλήθην, ἠδυνήθην κ.τ.λ.) ἵβ 

ῥύσεταί µε ὁ 18 

οοπιρ]εῦεῖ Ῥαβείπο Ἰπ ΒΕΏΒΘ; Ο0Π1Ρ. 

ἐθεάθην, ἹΜαἰἰΠ. τὶ. τ, Μαα]ς χτὶ. 11, 
άθην, ΜΑΙ. υ]Π, 13, ἐχαρίσθην, 1 

Οο5, 1. τα, ΕΙ], 1, 90, 8η 8θθ Γπι- 

ἴλος οσςχ. ἵπ που, άγ, 8 38. 7, Ῥ. 
αᾱτ. Ἱιασ]ηι. θπᾶ Τἱδο]. τονᾶ ἐρύσθην 
νψήᾶ Α0δ. ἐκ στόματος 
λέοντος ἶ5 τειγ ἀῑΠετεπ{]γ οσρ]αίπεά. 

Τηρ 1εαθὲ ῬτοβαῬ]ο Ἰπίθιρτ, ΤΙΒΙΘΒ 
46 τοίθχ ἴο ἴλπο Ίοπβ οἳ πθ απηρΠ]- 
ἰπθαίτο (Μοβλείτα, απᾶ ετεη Νθαπᾶ, 
Ρἰαπέ. Το]. 1. Ῥ. 345, ποῦθ), ἴ1θ πιοδί 

Ρτοδαβίθ Ρετ]λαρε 18 ἔπαῦ οἳ ἴ]ιο Ἰαΐας 

οχΡοβί(οσβ (ο Ἡ., Ἠαίμ., 81.), επαῦ 

15 {6 α ριταίίνθ οχρτοβείοη {95 {16 
βτθαίθε ἄαπρατ, ’βεπειαΠζοτ Ῥετῖοα- 

1απ1,” Οα]γ., οοπ1Ρ. 1 095. χτ. 32, ἐθη- 

ριοµάχησα (580 Μεγει ἔπ 1οο.), 1680. 

Ἅοπι. 6, ἀπὸ Συρίας µέχρι ᾿Ῥώμης θη- 

ριομαχῶ, Ὑ1οτθ ἴ]ιθ βοπαεπ]ιαῦ ρ8τα]]α] 

ΒΗτπβίοηβ ἆτθ θᾳ ιβ] Βριταγο,. Τηθ 

πιοβί ουττεπί {Π{ΘΥΡΥ. 18 ὑλαί οἱ ἴλο 

ἄτοοθὶς οοππηθπ{α{οἵβ, πο τοίος ἴπο 

ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΏ {ο ἨΜετο; λέοντα γὰρ τὸν 
Νέρωνά φησι διὰ τὸ θηριώδες, 0Ἠ178., 
8]. Ὀαΐ 15 14 ἀουσοαα] ππεί]ετ Το ναβ 

ἴπεη αἴ ἘοΟπΙθ; 866 ΈΘΑΙΡΟΩ, 4ππ. 

αμ. Το]. α. Ῥ. 3095 (εᾱ. Οπατίοη), 
πιο σουςεᾳαεη{1γ ἐταπβίθιβ 1Μ{ο ἨεΠας 

Οββασθα18. ὙίεβεΙες Απᾶς ἴπ λέων 

9 Ρεϊποῖρα] 8οοτἼθετ (Ο1γοπο. Ῥ. 476): 
84 αἱῑθ. Ίθο, πΙζἃ Υετγ ροοᾶᾷ 8εΠΒ8, 

χαὐταοίς {Ώ Ἠ]5 ρτεί8οθ, Ῥ. χαχνΗ]., Ἠἱβ 

τείετεΏοθ Οἱ λέων ἴο ετο, ορβετνίηρ 

ἴπθ οπ]βείοη οἱ ο ατίῖοἰο (πΠΙοἩ 
πρΏῦ απο Ώθει οσρεοίεᾶ, 45 {π ἆο- 
56ΡΗ. Απίίᾳα. χνΙπ., 6. 1ο, τέθνηκεν ὁ 

λέων). ΤΠ16 οπηβείοη ορπηοῦ {πᾶεεᾶ 
Ὦθ Ργεβδεᾶ, 85 1ΐ παἰσΏῦ Ὀθ ἄπο {ο οοἵ- 
χε]αδίοη (ΜΙάά]είοἨ, τὸ. τα. 3. 7) ἵδ 
τηαΥ Ὦθ παἱᾶ Ἡοπετετ, {λαί 1ὐ 15 ἨΙρΗ1γ 
Ῥτοῦαβ]ο {λαί 1 Νετο, οἳ α ἀοβηίτο 
Φέτεοπ (νσπιβ οἵ βρἰτῖαβ], 6.6. Βαΐαη, 

οοπιρ. ΑΙ. ὑπ ἶου.), Ἠαᾶ Ῥθει Ἠετε 
πηθαη{, 16 ποτ]ᾶ Ἡατο Όθει Ιπβοτέεᾶ, 
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Κύριος ἀπὸ παντὸς ἔργου πονηροῦ καὶ σώσει εἰς τῆν 

4 3 Αν 3 , Φε / 9 4 
βασιλείαν αὐτοῦ «τὴν ἐπουρανιον'. ᾧ γ. δόξα εἰς τους 

δα 3 3 , 
αιωγας των αιώνων, αμήν. 

88 ἴπ {ηρ οχΣ. {η Ὑήπευ, ἄν. 8 18. 2. Ὦ, 
Ῥ. 11 8ᾳ. Τηθ πιοβῦ Ῥεγήπεπῦ 16- 

χηβτ]ς 1 {Ἠβί οἳ Ἠπίμ., ἐπαῦ 1{ 6 {ο 

Έιρ στόµα λέοντος (ΤιὔπγθασβοἩεπ), ποῦ 

3ο ἴηο λέων, ἐλαῦ 19 βζεηθίοπι 1β ρΥίη- 

οἱ ρα]]γ ἀἰτθοῦθᾶ, 

18. ῥύσεται κ.τ.λ.]' Τ]ιο Γογᾶ ε]ιαῖῖ 
γεδοιίέ πε Ίτοπι ευετὴ ευΏῖ οογ];᾿ οοτ- 

Πηπαβ{ίοχι οἱ ἐ]χο ζογθροΐπρ ἀθο]δγαβίο, 
η ϱ, βοπιου]ιαῦ ολΏαηροᾶ αρρ]]οαίοπ: 

καί, πΠϊο ποτ]ᾶ πια]ε ἴθ οοπΠΘΣΙΟΠ. 

ΊΠΟΙΘ 6986, 18 τὶρΗῖ]σ οπηϱᾶ Ὦτ 

1ιαοἶυπι, Απιᾶ Τ{ο]. π Ἡ ΑΟΡΙΝ; 41,81. 

Ο8τοπι,, β8ΏροσΙΗ., Λαρ., Τα]ς., σορῦ., 

Άγπι., 8]. Τηθ οἈβπρο οἳ Ρτορ. (οἩ- 

τοια]σ αποαρΏ ποῦ ποορᾶ Ὦγ ΑΡΡΥ. 

8η οοπηπιεηίαίοΣσ, ὮῬαό πηατ]κθοά 1Π 

ΑπἰἩ.), Ῥοϊπίβ 1ΠΟΥΘ Ρ6ΠΘΤΑΙ17 ἴο ἆλλθ 

φεπιουαῖ |/γοπι (566 που, ἄν. 8 7, 

Ῥ. 331 οοπιρητεᾶ πὶζᾶ ρ. 327) αἱ ἴ11θ 

οτί] οβοτίς {αί ποτε ἀϊτεοῖθᾶ αραϊπδί 

{πο Αροβίϊο, απᾶ {πο οσ1] {πβπεποθΒ 

ατοαπᾶ Ἠίτη,---ποῦ παετεὶγ αἲὶ ενα 

ἀλγρβίθπθά Ἠΐπι ρεγβοπα1σ, Ὀιί 81 

απαῦ ἐππατίοὰ 19 4οβροἰ ἵπ Ἠ]ς ροι- 

βοι. ΤἨπ5 πονηρὸς τοἰβῖηβ 158 ρτορθς 
βεπςθ οἳ “αοἲΐζυε πὶο]κθᾶπεββ (παρὰ τοῦ 
πόνος γινόμενο, ΡΗἱ488; ΟΟΠΗΡ. Τχ6ποἩι, 
ΒΥπΟΠ. 8 11), απιᾶ ἔργον 108 πποτθ πβθ] 

ΒΟΠΒΘ, ἸΜοςῦ πποᾶθιπ οοἵΩΠΙΘΩΙΑΡΟΤΡ 

(εκοερύ Ἰθβίπρ.), Εἔο]οπῖπς ΟἨ17Α., 

α., εἰίμες εσρ]αίῃ παντὸς ἔργ. πον. 
88 παντὸς ἁμαρτήματος, ἵπ τείθτθποθ 
{ο Βὲ Ῥαπ],--Β, οαπρο {γοτα ἐο οὗ- 

θοβϊτθ 1π γαχ, 17 {ο ἴπο βαρ]εοίνθ 

τησ 18 πο ΤΕΙ ΒΒΙΒΙΟίΟΥ,---ο 

ἴαχκθ ἔργον 86 εαπϊγα]εηῖ {ο πρᾶγμα, 
χρῆμα, ἃ πηθηπίπᾳ νἩ]οἩ {Ποιβ]ι ἀθ- 
ἠεπβίνθ (569 θχςκ. ἵπ Ἠοβί ια. Ῥαΐνα, 
Σε. Β.Υ.) ἵβ τοῦ ΠθόθΒΒΑΣΥ. Τ1οχο ἵβ 
πο ἀθο]αγαθίοη ἔπαί ἐ1θ Αροβί]ο βἸα]] 

ο τοβοιοᾶ οαέ οἳ 118 ἄβηρατβ, 1ο 
ποτ]ᾶ Ὀο ἱποοπβίβέοπύ π]ζἩ νετ. 6: 16 

18 οη]γ βρ]ᾷ 1η οΏεοί 1Ώ Υοσ. 7, 8, ἐῑιαξ 

Ἡθ β1α]] Ὦθ τεπιογεᾶ {τοπῃ ἐ]ιθ 5ρ]6Γθ 
οἳ οτί] ἵπ ετοιγ ἔοσπα: «ἀεοολ]αδί ασ» 

Ἠδροταβίίας, Ηρεταπίε Ώοπήπο,᾽ Β6ΠΡ. 

Τη ἐγαπβίοἩ {ο {πρ ποχί οἱατςο, ἔτοπα 

ἴηρ ἀπὸ {ο {1ο εἶς, Ώθοοπαθς ἔλπβ Υετσ 
65857 απά παθατα]. 

σώσει εἷς] ΄εΊαΙ 6αυε πιο ἴπίο:' 8 

Ῥτβρηαπς οοπεἰτιοίίο, 51] ε.τθ απᾶ 

Ρ]8ο6 τηθ 1Π,᾽ οΟοΠΏΡ. ΟἩ, 1, 26, απᾶ ϱθθ 

Σατίπος οχχκ. ἵπ που, ἄγ. 6 66. -, 

Ῥ. 5ᾳ7.. 1 πετε 16 ὑπτπβ ΠΟ ΤΘΒΒΟΠ Τοχ 
πηοᾶΙσίηρ σώξειν (Βοῖ]. ἄξει µε εἰς 

Κ.τ.λ., Όοσαγ; οορ. Ἐπχίρ. 1Ρ1. Ί. 

1ούθ8), ϱΏ]]1 1985 {ου τοζθυτῖηῃ 14 ππεγεῖι 
1ο ΡτοβοιταΜίοη ἔγοπα θατζἩ]γ ἐτοαῬ]εΒ 

(εαβς, Τ]ιξοῖ. 6Π6ἱ. τν. 22, Ὑο]. 11. 

Ῥ. 261), {ο]οπεᾶ ας 16 18 ὮΥ 1ο οσρ]1οΙῦ 
τὴν βασιλείαν τὴν ἐπουράνιον. 1η ἴἨεβθ 

1480 πγοτᾶς, 16 Ἆδς Ῥεεη χρεᾶ ὮΥ Ῥο 

είς απᾶ οἴλθτα ἐ]λαῦ πε Ί8γε 8 
Ώιοαρ]ό {οχοῖρη {ο Βἱ Ῥατ]. Βυτο]γ 
116 16 αΏ 1]]-οοπβίᾶεγεᾶ βἰααπιοηῦ: 

{ποπρᾶ {11θ παθτθ οχρτθβεῖοπ ἡ βασιλ. 

ἡ ἐπουρ. πιαγ ποῦ ο6ουτ εραΐπ {π {πο 
Ν.Τ., 50111 {1ο 1άθα οἳ Αα ῃγοθεπὲ 80Υο- 

χοἰᾳηῖσ απᾶ Ἱαπρᾶοπι οἳ ΟἨτῖςί π 

Ἠεανεη {5 οοπτογεᾶ 1Ώ 8ΟΥΠΘ ΡΔΒΒΑΡΘΒ 

(ΏρΗ, 1, 2ο, Οο]. 1, 1), απᾶ ϱκρτοβθεᾶ 

13 ΟΙΠΘΤβ (1 ΟΟΥ. ΧΥ. 26, βασιλεύει») 

1090 Ῥ]εάπ]γ 6ο 6ἶτε θΏ7 οδ15θ {ος ἀἡΗἤ]- 

ου]{γ ἵπ 16 ρτθβεΏί 6886 ; 6ΟΠΙΡ. Ρέὰζ- 

ΒοἩ, Ογεεᾶ, Από 1. απ τι. Το]. 1. Ρ. 

124, 338 (εᾶ. Βαχή.). Ἠαθά ἰΐς εκ- 
Ῥτθββίοῦ Αρρθατεά ἵπ Απσ οἶμες ἔαι 
οπθ οἳ {πο Ῥαβ8ῦ. ὮΡΡ., {6 που]ά Ἠαγο 
Ῥαββθᾶ απολα]]θηρθᾶ. ΌἨ ἴθ ἔετι 

ἐπουράνιος, 60Π1Ρ. ποῦθς οη Ερή. 1. 8. 
ᾧ ἡ δόξα κ.τ.λ.] Οὔβεστο θερθοία]]γ 
]ία ἄοχο]οβγ ἴο Ο/18ὲ; ἰδοὺ δοξολογία 
τοῦ Υἱοῦ ὡς καὶ τοῦ Πατρός, οὗτος γὰρ 
ὁ Κύριος, ΤἩθορὰ, ἸΓαἲατ]ατιᾶ παἰρΏ! 
Ἠαγο αἀᾶρᾶ {Π19, Ώε/, ο) Φιιθγίος, ΣΥ. 
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Βα]ἰαί]οπς Αιά Ῥθυ- 
8οη81 ποί]οθθ. 
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"Ασπασαι Ἡρίσκαν καὶ Ἀκύλαν καὶ 19 
τὸν Ὀνησιφόρου οἶκον. "Έραστος ἔμεινεν ἐν Ἰορίνθῳ, 90 

Τρόφιμον δὲ ἀπέλιπον ἐν Μιλήτῳ ἀσθενοῦντα. πού- 21 

Το]. 1. Ῥ. 413. Όπ {ιο ϱΣΡΥΘΕΘΙΟΗ εἰς 
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, 86 ΠΟΙΘΒ ΟΠ 

σαἰἳ. 1. 6. 
10. Ἡρίσκαν καὶ Ακύλαν] Βτίδοα 

οἳ Επβοῖ]]α (11κε Τήτῖα ος άν ί]]α, Ὅταςα, 
οἵ Ὀτιβῆ]α, ὙΓεύςό, οπ ἜῬοπι. πγι. 3) 
Ψ88 πο πο οἳ Ααπϊα οἳ Ῥοπίυβ. 
ΤἩ6Υ Ῥθσμπαθ Ατβὺ Κποῦι {ο {1θ ΑΡο- 

Βί]9 ἵη Οοτίπει (Δοὖς αν]. 2), πλ πες 
ἴ1αγ 1βᾶ οοπιθ ἔτοπι Ώοπῃιθ οἨ ποοοαπό 

οἳ {πο οᾶ]οί οἳ Ο]απάίας; ἴῑπο Αρορ1]1ο 

β0οᾶρ πιζΏ έπαθα ας Ῥείπρ ὁμότεχνοι, 

Απιᾶ ἴοοῖς παπα τὶς Ἠϊτη {ο Βγτἷα (του. 

18). Τε πετε ψζἩι Ἠϊπα οὐ Έρηθεας 

(δυτοῖγ ποῦ αἲ Οοτ/πία{ Ἠα{ποχ) ποια 

3 πτοίθ χ Οοχ. (666 οἩι. ατἰ. το), απᾶ 
816 Αβθίη ποὐοθᾶ α5 Ῥείπρ αὖ Βοιιθ 
(Ώοπι, αγ. 9) ψΊοτθ {1δγ Ἠαᾶ Ρτοῦη- 
ΣΙ 6οπθ {θπωροχαχί1γ, Ρεγ]ιαρε ἔοτ ρὰχ- 

Ρ9Ρ6Β οἱ πᾶθ: οἱ {είν αΕἴοτ Ἠϊδίουγ 
ποἰλίηρ 1 Ίπονγηι, 59ο Ίπος, 88. 

8. Τ. 'Ααπ]α,) Ῥο]. τ. Ρ. 73, απᾶ Ἠει- 
σπορ, Ἠεαῖ- Ἐποφοῖ,. Το]. 1. Ῥ. 456, πἩο 
Ἡοποτεγ α5οτῖθος ἐῑιεῖν παρταΙοτπΒ {ο 

{19 ἄμΠοα]ῆες απά {τοιῬ]ες οποοἩ- 

ουρά {η ρτθασΒίπρ {1ο ἄοβρε]. 
τὸν Ὄνησ. οἶκον] 866 ποίθβ οἩ οἩ. Ἰ. 
16. Οπορείρηοτας {5 βα]ά {ο Ἠατο Ῥθει 

ῬίβΊοΡρ οἱ 0οτοπθ ἵπι ἸΜθββοπία; Εαὐτί- 
οἶτβ, Για Ἐναπς. Ῥ. τ17 (οἶεεᾶ ον π- 
πθχ). Τπἱς Ἀοποτες παπβέ Ὦθ οοπεῖ- 
ἀρτεᾶ Πρ] ἀουο μα]. 

πο. "Ἡραστος] Α Οτϊρῖκη οἳ 18 
Ώ8πηθ 19 πιεηβἰοπθᾶ 88 οἰκονόμος (αγοᾶ- 
γζιις) οἳ Οοτίπ{Ἡ, Ῥοπι. Χγὶ. 23. ἨΜθι- 
Ώοη ἶ5 αραίη πιαᾶρ οἳ απ Ἠταρίαβ α8 
Ἠατῖπρ Ῥεθι βεπύ ἴτοτι Ἐρμοεις {ο 
Μαοθᾶοπία πή(Ἡ ΤΙπιοίἩγ, Αοΐς χἰΣ, 
24, ἸΝΠθἴΊθΓ {11980 ΡΒΒΕΑΡΘΕ τε]αΐθ {ο 

{1θ 88Π1Θ Ῥεσβοη ομηποῦ Ῥοββίρ]γ Ὀο 
ἀρίειτα]πθᾶ; Ὀαί 10 πιαγ Ὦοθ βαἱᾶ, π 

αρἰίθ οἱ 6ο Ῥοβί6ΐνο αβεοτίῖοπ οἳ Ί16- 
βε]εχ (ΟΊιγοποῖ. Ρ. {71) ἴο ἐθ οοΏίγατΣ, 
Οιαξ ἐπ Ιάεπγ οἳ ἐπο Ἐτεθείας ο 

Οοσ]πζῖι απᾶ Ἐταείας ἴ1θ τΩΙΕΡΊΟΠΒΥΥ 

βθθπης του; ἀοαοίξα], Τί 18 βοαγοθΙΥ 
ἨΚκοὶγ ια! {ο οἰκονόμος οἳ Οοτῖη{α 
ψοπ]ᾶ Ὦο αὖ]θ {ο βοὖὐ 88 0Π6 διακονῶν 
(Αοΐς {. ο.) 1 866 Μεγατ, Εοπαι 1. ο., Απιᾶ 
πες, ΗΒ. Ε.Τ. Ὑο]. 1. ϱ. 335: 8ο 

8]6ο Νεαπᾶ. Ρἰαπίίπῃ, Ὑοἱ. τ. Ῥ. 334 
(Βοπ). 15 18 ρετΏαρΒ πιοχθ Ρτοῦαδ18, 

ἔτοτα {]θ θΧΡΥΘΕΡΙΟἨ ἔμεινεν ἐν Ιζορίνθῳ, 

ἴλαῦ έ1ιο ῥγεδεπὶ Ἐταβύτς πας ἸάεηᾖίσςΙ 

ψἰζλ Ἐταρίας οἳ Οοσ/π{α; οοππρ. Ἡι- 

{πεν. ΑΙ Ἡοπετετ 18 οοπ]θοίατθ. 

Ἠρόφιμον] 'Τγορ]όπιις,) α ἄεπῖ]ο 
Οµηβίαπ οἳ Ἐρίθεας, ἩΨ]ιο 800ΟΙΙΡ8- 

πὶθᾶ Βὲ Ρατ] (οη Πή9 ἐ1τᾶ παββῖοΑΣΥ 
1οισΠαγ) ἔτοπι Ττοβς (Αοΐς αχ. 4) ἴο 

ΜΙείυς, Βγτία, απᾶ αἰώπιαίεΙγ σοτι- 
βαθπι, ππετο Ἡϊβ ρίθβοπ0θ πα8 ἴπθ 

ο8 156 οἳ ΑΏ ἩΡΤΟΔΣ (Λοἰβ αχἰ. 20). Τ16- 

ρεπᾶαχγ Ηἱδίοιγ βαγς {παῦ Ἡο πας Ῥθ- 
Ἠρρᾶθά απᾶοι Ἀθτο: ἸΜεποῖοϱ. ἄταο. 

Το]. τα. Ρ. 57 (1π6χ). 
ἀπέλιπον] “1 16/ὲ;’ οοτιαζπ]ψ ποῦ Ρ]ή- 
χα], “ἴπογ 160, βοῖ], «Ἠίᾳ οοπαχαᾶθς,; 

αἩ Αχθλβοία] Ἱπίογρτοίαῖοπ (66ο Ἠίπος, 
ΠΒ, Απ. «Ττορα.) Το. τα. ϱ. 634) 
νΊο]ι ππου]ᾶ πετεχ Ἀθγε Όθετ ἐπουρΏύ 

οἳ, 44 ἴπο ἀοιρα] Ἡγροίϊμεείς οἳ 
αἰπρ]ο Ἱπιρτίβοππαεπί οἱ Βἱ Ῥαπ] αὖ 

Έοπιθ Ἠθά πού βεεπηεᾶ {ο το π1το 16. 

ΤΗ9 εαρροβίοπ οἳ ἨΠοβοίοι (6 γοποῦ. 
Ῥ. 467) ὑλαῦ πο αοοοπιραπ]εᾶ Βύ Ῥατ] 
οἩ Ἠ5 παγ {ο Ῥοππο (Αοΐς σατή.), δή 
{α]Ηπῃ αἷοῖς τοἰπγπεᾶ {ο Μία ἵπ ἴ1θ 

Αάταπηγίδίαπν βΒ1ρ ἔτοπα πἩ{οἩ Βἱ Ῥαα1 
ρατιεᾶ αἲ Μγτα (Λοΐς αχτί. 6), ΠιΑΥ 
ο ἱπροπίοις, Ὀαΐὐ β6οτης {π Αα ἨἱρΏ ἆθ- 
6168 ἱπιρτοῦα[]θ, απᾶ 18 ττο]] απιβποτοά, 
ΡΥ Ἠιεβίπραν {η Πἱβποίθβοπ {Π187Τ6ΥΡ6, 

Ρ. ό8δᾳ ρα. Β6Π1 π1οχθ Ἠορε]θβς ἶ5 πθ 

Αἰθοπιρῦ 6ο οἈθπηρο ἴπο τοββΊπρ, πῖζ]ι 
119 ΑταὈ. Ὑθτα,, ο Μελίτῃ, οἵ ἴο τεῖθς 

15 το ΜΠείας οἩ ἐ1ρ Ν. οοββύ οἳ Οτοῖο, 

ηθαχ ΨΠΙοἩ Βΐὲ Ῥα11] πετοτ πεπί. 1 
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ὃασον πρὸ χειμῶνος ἐλθεῖν. Ἀσπάζεταί σε 

Ἐὔβουλος, καὶ Πούδης, καὶ Λίνος, καὶ Κλαυδία, καὶ οἱ 

ἀδελφοὶ πάντεν. 
92 Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς μετὰ τοῦ Ῥοποδοίοα. 

πνεύματός σου. ἡ χάρις µεθ᾽ ὑμῶν. 

33. Ἑύριος Ἰησοῦς Χριστός] Βο Ἀεο., αΜεεῦ., δο]οῖς, πι ΟΡΕΚΤΑ4/ αἱ.: 
Βγτ., Τα]ρ., α].; 1ιαεηππ, χεθᾶς Κύρ. Ἰησοῦς νήι Α; 4τ. 1141 Τίδοϊ, 1θβᾷΒ 
οπ]γ Κύριος πι ΕΔΝΙ; 17. α],; Ῥοεχπ., 48. Τλπουρὰ απ Ιπζεγρο]αίοτ 18 
πού Ἱππιρτοαδ]θ, σ6έ ἴθ αποία] απλιογῖέσ Εοσ 111Θ οτοἱββίοχι {6 ποῦ ΒίτΟἨΡ, Ὦ απᾶ 
 Ραϊπρ Ἠ{{]9 ππουθ παω οᾳπ{τα]θηό 6ο οπ9 απ{Ποσίζγ. 

νο ΒάρΡο5θ {λ]ᾳ ]ουτιοΥ {ο Ώβτο {βκεπ 
Ῥϊαος α.νογ 11ιθ ροσίοᾶ τοοογᾶθᾶ ἵη ἴ]ιθ 
Αοίβ (566 ποῦθβ οπα Τήπι. 1. 3), αηᾶ 
βᾶορί {ο έἨ1θοσγ οἳ α βθοοπᾶ Ιπιρτίδοι- 
τηθηῇ, α1] ἄλΠου]{γ οΡΒΒΘΡ. Ἠοτο 

ἴοο ἴἶπθ ΣΟΥΠ1 ἀπέλειπον 18 ουπᾶ {π 
ΟΙ, Ῥαΐ 1ο απποῖα] οαἰοτΙόσ ϱτθα!]γ 
Ῥτεροπᾶεταῖεβ οπ {6 οἴλθς βἰά6: 8Θ 

ναχ, 1Ο, 13, 16. 

α1. πρὸ χειμῶνος] ’ ὃ6[ογο ιυπίου » 
πού ΠθΟΘΒΒΑΙΗΙ7 'Ῥοέοχο {πρ δἰογπιθ οἳ 

νἠηίον,, ἸΛ1θβείετ, ΟἨγοποῖ. Ρ. 472. 
Πρ οχῥτθββίοΏ ΒΘΟΠΙΒ οΠ]7 ϱἩ βτωρ]18- 
οβ{ίοπ ο 6Υ. 9: πρὸ χειµώνος, ἵνα μὴ 
κατασχεθῇς (0Ἠ178.), Ἠ]ιοί]ιοτ Ὦγ ἅλῃ- 
618 οἩ ἴμθ 868 (Οοταγ), ος ἄἱβου]ἐ1οΒ 
οἳ ἐγατε]]ηρ οἩ 19 ]α1ᾶ, Τη 0] τθ- 
Ῥρθα{οᾶ ἄθείτο οἱ Βέ Έα] {ο βθθ Ἠή8βοα 
4π [1ο Εαἱ{Ἡ, απιᾶ 6119 πιθηβίοἩ ΟΙ Α Ροβ- 
Βἶθ]ο οβα5ο π]ηῖο] ταϊρμέ ἀθίαῖτ Ἠΐτα, 

φθ βθθ {ο]οπη οἱ {ο Αροβί]θ᾽β Ρ16- 
βοΐθποθ οἳ Ἠ18 Αρρτοβοϊήπρ ἀθαί1; διὰ 
πάντων μηνύει τὴν τελευτή», 1 πθοᾶ. 
Ἐύβουλος κ.τ.λ.] Ο{Βυβα]αβ, Ῥάάεπβ, 

απᾶ Ο]αυᾶ[α, ποἰ]ήτιρ ορ θ/π{β ποπ; 
ἴπογ πεχθ ποῦ οοπΙρΑΠΙΟΠΡ Οἳ ]θ Αρο- 
Βέ19 (τευ. 11), Ὀαΐ οηΙΥ ΠΙΘΙΙΡΟΥΡ οἳ 6ο 

ΟπυχοΏ αἲ Ώοπαθ. Τ19 Ιάοπ[έγ οἳ ἴπθ 
ἔπο Ιαζΐες ψῖ(]ι {ιο Ῥαάσςηρ απᾶ Ο]α- 
ἅἷα οἳ Ματίϊα] (Ἠρέρτ. 1. τᾷ, χτ. 63) 

Βθοπ1β τει ἀουλία]; 6εθ Ἠοπετες 
Οοπσῦ. απᾶ Ἠονβ. δὲ Ῥαμῖ, Υοἱ, τι. 

Ῥ. 595 (ο. 2), ΑἩ, Ργοϊ/οπι. ο 4 
Τΐπι 82. 4. Πάπα 18 ἵπ Β1] Ρτοβαῖ- 
Η5γ 119 Βχβί Ῥίε]ιορ οἳ Ῥοππθ οἳ {αῦ 
ΏβΊηΘ; Β9θ Ίτεῃ. Ἡσγ. πι. 3, Ἐπβεῦ. 

Πέδί. 111, 2. 
33. μετὰ τοῦ πγεύμ. σον] ' ΜΜ] 

ἔλ ερἰγ{έ/) βο 1. τί. 18, ῬΗ116πι, 46. 
ΤἩο Αροβί]θ παπαθς ἐ1θ “βρίτϊν ) α5 119 
εροβῖος ρ4τΒ’ {η ος πβίπτθ, 599 ποίες 

οπ ἄαἲ. ἶ.ο. Τπετθ 18 πο α]]πδῖοτ {ο 
{ο Ἠοίσ Βρϊτϊ6 (0Ἠ178., 81.), που {ο 
πνευματικὴ χάρις ((ΦΏοστα.); ἴπθ πνεῦ- 
μα 15 ἴῑιο Ἠππιαπ πνεῦμα (ποῦ τηθτεῖγ 
9 ψυχή, ΟΟΣΑ), ἐπθ ἑπ]τά απά Ἠϊρ]ι- 

ο5ύ Ῥατ ἴη ΠΙΘΧ; ΟΟΠΙΡ8ΤΘ ΟΙΞΗΑΊΡΕΗ, 

Οριβο. ΨΙ. Ῥ. 145 84., ἃπᾷ Πεδίπψ οἱ 
ἐλο Ογεαίαγθ, Ῥ. 115 8ᾳ. 

μεθ) ὑμῶν] το]ι γοω; ποῦ θχβΟΙΙ7 
εάθοσπι οὗ οσα {οἱβ θοο]θεῖθ 915ἱ οοπι- 
πα]βρᾶ,’ (ΜΗ1, Ῥχοῦεφοπι. ϱ. 86), 85 ἴπθτο 

18 πο πηθηίοη ἐΠχουρλοπί ἐπθ Ἐρίβί]ς 
οἳ πο Οτο αἱ Ἐ ρθεις; Ὀῦ εἴπιρ]γ 
ἑσῖτἩ ἴμθῬ αππᾶ ἐλοβθ πάπα {98 ΤΗῖς 
ῬοποθάΙομίον {6 βοπιεν]λβί εἴηρα]ατ 6 

Ῥοΐτρ ἐποξο]ᾶ, {ο Τϊπιοῖ]ισ βερασα{οἱψ, 
Ἀπᾶ {ο Τΐπα. απά 6Ίλοβο πι Ἠΐπας 1 
Οο5. αγἰ, 23) 24, 18 816ο ἐποῖο]ᾶ, Ῥαί 

χΘ]8{Θ8 Το ἴ1θ β8Π1θ ΡθΙΒΟΠΒ. 
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.. Ἐρίφε]ο {ο Της ἵνας υγ]ύοα Ὦγ 9ὲ Ῥαπ] αρρατεπ{Ιγ οπἶγ 

ϱ, Εποτί ὕπωρ αξῦοι Ἠϊ5 πλΙβἙίοπαΣγ νΙπ]έ ἐο ἐπο Ἰε]απά οἳ Οτοῦθ 

(οι. 1. 5), ελιά Ὑηθι οἨ Ἠΐ8 Ίγαγ ἓο ἸΒίοορο]18 6ο νπέθτ (οἩ. 1, τ2). 

Όν πο οοσαββῖοη οἳ ἐπαῦ νὶςό Ἡθ ῦαά ]οἱς Ἡϊς ργονίοας οοπιραπῖοῃ. 

Τζι 1η σΏαχσθ οἳ ο οαχο]θς οἱ Ό]ιαῦ Ιδ]απά, απά πιαγ ποῦ ππη- 

χθ8βοπΘΡΙΥ Ὀθ βαρρο5εά 6ο Ἠατο ατγαϊ]οά ἨΙπιβε]ὲ οἳ αΏ αχ] ορροζ- 

ἑαπαῖγ οἳ πγίηρ ερθοῖα] Ιπβἰταοῦίοης ὑο Ἠΐπι οοποθγπΊπρ {1ο ἆπίίος 

νηὑἩ συ ]οἩ Ώθ Ἠαά θε" οπἱταβύεά. 

1 νο απο οοστθοῦ 1η βαρροβῖἩς ἐλμαῦ ἴμο ΜίοοροΗς αὔΌοτο 

α[]ιᾶθά {ο αρ ένο γγε]]-Ίεποῦνη οἵνγ οἳ ἔλαῦ παπαο ἵπ Ἐρίτας (566 

ποῦθς οη οἩ, 1, τ2), νο πΙΒΥ οοποθίνο ὑλία Ἐρίκί]θ {ο Ίαγο Ῥθει 

ννγϊέδετ Εγοπη 80Π1θ Ρ]ασθ ἵπ Αλία Μίπος, ρετμαρς Έρμοσας (Οοπγ0. 

απά Ἠονα. οἱ Ρα, Υ οἱ. 11, Ρ. 566, εᾱ. 2), αὐ πλ] {1ο Αροεί]θ 
τα]σλῦ Ἀανο βύαγεά α αΠοτῦ παρ Ρρτουίοις {ο με πεξύπατά ]οιχΠοΥ. 

1 νο {ατίμετ αἀορῦ ἴλπο ποῦ ππτθβκοπαρ]θ βαρροβίθίοι ἐλαῦ {ο 
ΑΡοςί]ο πγαβ ατγθαῦθᾷ 8οοη α1ῦευ Ἠΐ5 ατγ]να] αὖ Νἱοορο]15, ατιά {0Υ- 

ψαγάθᾶ τοπ ἴ]επορ ὕο Έοπιθ (ΟοηγΏ. απᾶ Ἡονα. ᾖοο. οὐ), απάἀ 

8ἶ5ο αρτεθ {ο-οοηβ]άεὈ Α.Ὀ. 67 ος 6δ ἴπε Υθας οἳ Π]5 πιατύγτάοπι 

(566 /πέγοῦ. ἵο σα Τϊπι.), θ πια7 τουσΗΙγ Ακ πο ἆαίο οἳ ὑία 

Ἐρ]αί]ε α λε ΒΙΤΙΠΙΘΥ οἳ Α.Σ. 66 οἵ 67, εοοοτάϊηᾳ α8 πο αἀορῦ ἴλλθ 

οατ]ῖογ ου Ἰαΐ; ἆαίο ἔογ ἴμο Αροβύθς πιατγτάοπι, Πήσμονες 

ἁαίο νο πο]ασῦ, 16 π]] ο]θατ]γ ὃο πιοβῦ παῦΓα] ὕο ΑάΡΡΟΡΘ ὑ]αῦ ὅ]ιο 

π]ηὔοτ αΠαᾶθά ἐο ἵπ ἰπί5 Ερίσί]ο (ομαρ. 11. τ2) 18 ποῦ ἴλθ βπιθ 38 

ἴλαῦ τοίοτγεά ὕο ἵω 2 Τήπιι ἵν. 21, Ὀπῦ Ῥε]οπος ὂο ἐς 7θ6ασ Ὀεΐοτο 16. 

ΤΕ πο 5αΏῥοβθ ἔλθπι ἴπθ βαπιθ (οοπαρ. «ΑΙονᾶ, ἨῬγοερφοπι. οη Ῥαφέ. 

γρ. 8 2. 32), εθ οοοπχτεποθς οἳ 2 Γΐπι. πν]]] β60πΙ βοπιθη]αῦ αἨ- 

ἀπ]γ οτογψἀεά; οοπιρατθ Οοπ7Ρ. απά Ἠοπε. δὲ Ραμῖ, Ἡ οἱ. 11. Ῥ. 574, 

ποῖθ (οἆ. 9). 
Τ16 οὐ]εσί οἳ ὕἶιο Ἡρίβί]ο ἐχαπερίτον νου οἸθατ]σ {γοτα 156 οοἩ- 

ἐοηί, Τ]θ Αροβί]θ ποῦ Πανίπο Όθρυ αΌ]θ {ο τοπηίπ Ίοηρ οποιϱἩ 

Ν 
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ἵπ Οτοίθ {ο οοπρ]θίθ ἐἶῑθ ΠΠθΘοΘΒΑΥΥ ουραπἰσἑοη οἳ {1ο υατίους 

οἹιαχο]θς ἴπ 11ο 1ε]απά, Ὀπέ Ἠανίπρ 16Η Τάδις {ο οοπαρ]οῦο {Ἠ15 τα- 

βροπείῬ]ο ποτ, βοπάς {ο Ἠϊπω 81] πθοθββασΥ Ἰπβίτισδίοη Ῥομ ἴπ 

τοβροοέ οἳ πο ἀῑποιρ]ίπο, δοο]οεϊακίίσα] (οἩ. 1, 5 8α., οοπαΡ. οἳι, 1. 1ο) 
απά ϱοπογα] (οἷι. . 1 5α., οἩ. ἠΠ. τ 8α.), πλΙσ] Ἠθ σας {ο τα ϊπύθη, 

απά ἴπθ εττοπθοις ὑθαο]ήηπς ὙΠίσὮ θ πας ο ο χθδᾶσ ἴο οοἩ- 

Εγοπό (οἩ. Ἱ, τᾷ 8ᾳ., οἩ. ΤΠ. ο, αἱ.). Τ19 Οτγείαη οἸαταοῦο Ῥαά Ίοπβ 

Όθον απ{ανοαταβ]γ εροϊεη οἳ (οἩ. 1, 12), απᾶ, αξ πο Ίεατω {οτι 

ία Ἡρϊςδίο, πἰἩ 5ο πηποἩ ὑταζ] (οἩ. ᾖ, τ2, 16, οἩ. 1. α 5ᾳ:), ἔπαῦ 

ουσ] Τδις γης Ἱηκύγασίοά Ὦγ ἴἶο ᾿ΑΡροβίο ἔο οοτιθ ἴο ]ΐπι ϱὖ 

ΝΙοορο]ίς (ο. 1. τ2), Ῥαῦ α αλοτό πιο ρτορασΙγ αξίας Ἡο που]ά 

Ώανο τεοαϊγοά πο Βρίαί]α, {6 πας ἀθεπιθά Εὐίίπρ ὮΥ ιο Αροβί]ο 

ἔλπαί ο πΠοπ]ά Ἠανο υτίὔθεη Ιπαἰταοίίοπα {ον Ἠΐ5 Ππιπιθάϊαίο ριῖά- 

ἄπσθ. Όπ ἴπθ αἀαρίαῖίοη οἳ ο οοπἑεηῦς ο ἴμο οὐ]θοοῦ οἱ ἴῑο 

ψτίετ, 59ο ὨὈανϊάδου, Γπέγοάμοίνοη, Ύ οἱ. 111. Ρ. 90 βα. 

Όµ πο σεπιωύπεπεθς Απᾶ ατλ]οπύοέ/ οἳ ἴῑιο Ἡριεί]θ, 5ο ἴλε 

Τηἰτοάποδῖοη ο πο Ετεῦυ Ἠρίβι]ο ο Τππιοίμγ. ΤἨθ Ῥαβίοταί 

Ἠρ]ϊμί]ες ἴπ τεβρεοῦ οἱ Ες αιθβύίοη τηιδύ Ῥο τοσατάθᾶ ἂ5 α πΠοῖθ ; 

ηο Ὑ]ζθν οἳ ογθᾶϊξ, οχοθρῦ Βομ]δϊθιτηλο]ιος, Πανίηρ Γαῑ]εᾶ {ο αἀταῖέ 
ἐλαῦ 1ου πιυβὺ αἲ1 ο αὐὐτ]ραίεά {ο οπθ υτίίου, 
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ΑΥΛΟΣ δοῦλος Θεοῦ, ἁπόστολος δὲ 1. ΑΡοββο]ῖο βά ἄτοςς απάἀ 
μ! - Ρά - 9 , . 

ήησου ριστου κατα πιστιν έκλε- 
5α]α{αήέοῦ. 

1. Ἰησοῦ Χριστοῦ] Βο 1αε]πι. πι Ὦ3(Τ1 οτη, Ἴησ.) ΕΕΗΙΚΤΙ; τηοβέ 
158. (Ίνεο,, ἀγζεβῦ., δο]οῖε, Ώε Ἡγ., ππᾶ Ειᾖ. ϱ 5Π.); 116 οτᾶςτ ἵ5 Ἱπτετέεᾶ ὉΥ 

Τ18σΠ, οπ]σ νη(Ἡ Α.; 4 τηββ.; Τοὶ., ΟοΡῦ., Θ7γ.-ΠΙ.: Απαζζοώ, (θ.), Οαβεῖοᾶ. 
ΤἨ6γο οθεύηήπ]γ ἆοθἙ πού βεαῖη παββοϊεπύ απέποτῖέγ ξοΥ ΑΠΣ οἨβηρο οἱ ἴλθ τ6- 

οεϊτεᾶ Τοσί ἵπ {Ίο ρτοβεηέ ο.5ε; ἱπᾶραᾶ 16 τααγ Ῥθ τοπιατ]εοᾶ ἐλαί Γἱεοῇ]. ΒΡΡΟΒΣΒ 

ἔο Ἠανο Ῥθοῦ βοπιοπΏαέ ρχθοϊρἰζα{θ η αἴωαγα τρ τς πΊηᾳ ἔλ βο(πθπος ἀπόστ. 

Χρ. Ἴησ. ἵπ Βὲ Ῥαα]1)ς ἱπίτοᾶποίοιγ βα]αἰαξίοπ8. 1 τ Οος. 1, τ απᾶ 2 Τίτη. 1, { 

οργαϊπ]σ, 1η Οοἱ. Ἱ. τθπᾶ τ Τΐπη. 1. 1 ΡχοΡΒΡΙ7, απᾶ Ρ6ΙΏΑΡ5 πι ΡΗΗ1. 1. 1 (δοῦλοι), 
Εής οτᾶςτ τααγ Ρο πᾶορίεᾶ; Ῥαΐ ἵπ 2 005. Ἱ. ας, Απᾶ θβρεοῖε]σ 1π Ῥοπι. Ἱ. τ απᾶ 
Ἰςγς, {6 6θθτης {ο δ9 Ἰηβαβ]οίοηξ]γ βαρροσἑεᾶ, απᾶ 15 τἰρΗ{1γ τε]εοίθᾶ Ὦγ Τιασ]ηπι.ς 

ἵπ ἘΡΗ. 1. τ 61ο βαλοτ{γ ἵς Πρ] ἵΏ ἴθνοιτ οἱ Ἴησ. Χρ. 1ὲ 18 ποῦ Ρ6ΠαΡΒ 
ἴοο πιπο] {ο βαγ {λβύῦ βοϊηθ ραβείηρ (]ιοιρλέ {η ἐμο Αροβί]θ5 τη]πᾶ τηΒΥ Ί.γθ 

οἴζεη βαρᾳοεἰθᾶ α γατίθθίοα {πι οτάθτ; {πι Τεν. 4, Το ΕχβχηΡΙθ, Χρ. Ἰησ. (Τἱ5ε].) 

866Π1 ΠΙΟΥΘ Ῥτοῦαβ]θ, Ἰησοῦ απᾶ σωτῆρος Ῥεῖπρ ἴππς Ὀτοιρ]Ώύ ἵπ 1076 ΙΤΩΠ1Θ- 
ἀἶαίο οοπίαοί. 1Τ{ 18 πού πο]] ὕο Ὦο ἨἩγρετοτίδῖοκ], Ὀπέ τατ]α{ίοπς οὔ6Ώ ἶπ {θΒο 
ἔτθααεπ{]ψ τοουττίηρ ποτᾶς εἩοπ]ᾶ ποῦ πἩοΙ]γ Ὀθ ρ8ββεᾶ οἵεν. 

δὲ Ἡετο Ἠπα πού 155 Γζ απλιοί]οα] 

{οτοο (Μαο]), Ὀτθ, 5 ἵΏ ὅαᾶρ τ, 8ρ- 

Ῥο68τθ οπ]σ {ο ἀἰδαπραίεὮ απιᾶ Ερθοί{γ, 

Ὦγ ἴπθ ποβὔῖοθ οἱ αποίπου τε]αίοη {π 

ΟΒΑΡΤΕΗ Ἱ. π. δοῦλος Θεοῦ] ΄α 
δογυαπί οἱ ἀοᾶ,; ᾿ ἴπθ ΙηΟΙΘ ϱεπεγα] ἆθ- 

ΒΙσηβ/{ΙΟΏ βιοοθεᾶεᾶ Ὦγ ἀπόστ....Ἱ. Χ. 

{Π96 πΊοτο ερεοία]. ΌΟτ 81! οἴπεχ οοσᾶ- 

βἶοπβ Βΐέ Ῥαυ] ἴδτπβ Ἠίτηβε]έ δοῦλος 

Ἰ. Χ., Ῥοτι. 1. 1, ΡΕ]. 1. 1, οοπαρ. (1. 

1. 1ο; 80 8ἱβΟ 2 Ρεύ, 1. 1, ο 1ᾷ8 χ, οΟΠΡ. 

Ἐον. 1. 1, απᾶ 6εθ {ατηθς 1. 1. Βαχε]Σ 
8 2ο166ἵ ποτ]ᾶ τοῦ Άατο πιβᾷθ ϱ ἀθτῖ- 

βοη 6ο Το ποβορβρίθ: ἵπ βθ]αία- 
Βοπβ πποτθ πθη π απγ{μ]πρ εἶξο ρε- 

οαΠχῖέ]θι ποιι]ᾶ Ώανο Ῥθεπ ατνοἰᾶεᾶ. 

Τηθ οαρτεββίοη 19β6]ξ οοστβ 1π Αοἲβ 
γι. 17, Ἠεγ. ΣΥ. 3, 6ΟΙΡ8ΤΘ 1. Χ. 7; 
Επᾶ ἵη α ε]ἱρ]1γ ἀῑβετεηί αρρΙοβ19Ἠ, 

1 Ρ6ἱ. Ἡ. 16, Ἐεν. νΙ]. 1. 

ἀπόστολος δέ] ΄απᾶ Γωτγί]εν απ 40Ρο- 
»έ1ε,᾽ ἄτο.; πιοτθ εκΒοῦ ἀθβπί[ίοἩη., 119 

ψηηοὮ {πο βας]εοῦ βέοοᾶ νο αποΐ]ος 
Ρεπϊμτο; 8εθ ϱ5Ρ. Κ]Ιοῦ», Ώευαγ. Υο]. 

11. Ῥ. 3690: 6ΟΠ1Ρ. παν, ἄγ. δ 54. 7. 

Ὦ, Ῥ. 2998, 8Πᾶ ἴπο Ιῦ οἳ εκσ. (έποαρἩ 
ηοί τοι οπἱ{σβ]]σ απταηρεᾶ) η Ἐ]- 

Ἰεπᾶί, Ίσα, δοφῇι. Υο]. 1. Ρ. 288. Ἐου- 

βεµι]ποββ οἱ {Πῖς ϱΟΠΊΠΠΟΠ, Ρ6τΗΑΡ5 

676Ώ ΡΙΙπΙΒΙΥ (οοπαρ. Ώοπκ]άς. Ογαἰφ]. 

δ τς) π6ο οἳ δὲ Ία5 ]οᾶ 8εΥετα] 6χρο- 
ΑΙ{ογβ 1π{ο πθεά]εβε]σ αγ{ἰβοἰα] απιᾶ ο]- 

Ἠρίοβ] ἐναπε]α{άοπβ; οοπαρ. ΘΥθη Ῥεί]θ 

ἔπ]ου. κατὰ πίστιν κ.τ.λ.] 1.9. '/οἨ 
(116 Γαγέπεγαπσε οῇ) ιο Γαὐέ]ι οἱ ἀοζε 

εἶεσὲ;᾿ ἴἨθ πίστις τῶν ἐκλ. 18 χο ἀθβίή- 

Ν2 
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ο κτῶν Θεοῦ καὶ ἐπίγνωσιν ἀληθείας τῆς κατ’ εὐσέβειαν, ἐπ 

πβ[οη οἳ 11ο βροβί]θεΒ1Ρ; ποῦ «Βεουή- 
ἄσπι βάθπι, Ὑα]ρ., ΟἸατοπι, ὙΠΙο, 

{ποιρᾶ ἄθίεπᾶθᾶ Ώγ Μα{ὐ]μίθΒ, ΒθθΏιΒ 
τοιγ υπβαΜΙβίαοίοτγ; ἴμπο ΕβΗ11 οΥ ΈποτΓ- 

1εᾶρο οἳ ΠποΙπίάαα]8 οβηηοῦ, παλιοί 

1πποὮ οχρ]α1η]τρ ΑππαΥ (οοπιρ. Ῥεῖ16), 

ετετ Ρο {9 χα]θ οἵ ποτπια οἳ {πε ΑγΡο- 

βὐ]θ” οΏΊοθ, ΤΠο τηθαπῖηρ 18 ἔππβ 

ηθαα]σ 86 οπαποἰαθεᾶ Ώγ ΤΠΘοΟΡΗ., πρὸς 
τὸ πιστεῦσαι τοὺς ἐκλεκτοὺς δὲ ἐμοῦ, 
βοαγσεῖψ 8Ο ΙΩΠΟἨ 85 νὰ διδάσκω τοὺς 
ἐκλ. τὴν εἲς αὐτὸν πίστιν (0οταγ), απᾶ 
ἴχιθ βοπἠπαρηύ 16 ρασα]]οἱ {ο Ῥοτη, 1, 6. 

Τποτρᾶ 16 τααγ ὃο απ έθᾶ ἐ]ιαί ἴπο 

1498, οἳ 'οςήθοῦ, “ΠπίΘΩΦΙΟ1,᾽ 18 πιοιθ 

{α11ψ εσρτοββθά Ὦγ εἰς βτιᾶ πρός (ΜαΜ{1.), 
15 ΒΗΠ βεθπ16 ἩοΡρθΙΘ8Β {ο ἄθησ {πα 

κατὰ Ίπ ΒΟἨ 6ΣΣ. 88 κατὰ θέαν, ΤΏα- 

ογᾶ. σι, 29, καθ’ ἁρπαγήν, Χεπ. Απαῦ. 

τῃ, 5. 2, 8]., Ρ]αῖπ]Υ Ῥοϊπίβ 6ο απᾶ Ίπῃ- 

Ρ1165 8οπιε 1ᾶεα οἳ Ῥάχροβθ; 5εο Ἐοβῦ 

τα. Ῥαΐπα, Γεω. Β.Υ. 11. 1, Ἡοἱ. 1. Ῥ. 1098, 

91, ἄγ. 8 62ο. Ἡ 16 Ῥο ποί ππᾶπθ 

τεβηεπιθη!ΐ, πο Τη ΒΑΣ {μαί {π [πο 

{Ἠτεο Ῥή6ΡΡ., εἶς, πρὀς, κατά, !οΏ]εοί) 

18 οχκρτοββεᾶ Ίπ 1605 Ἠϊρ]ιοβί ἄθρτεο Ὦτ 

ἴπο ΕτΑῖ, απᾶ 1η 155 Ιοπεβί Ὦγ ἴπε 1950; 

Ῥαῦ ἐλιαΐ χο ἴπο {ΟΣΊΙΘΥ 816 ΥΘΙΥ ΘΕΣ 
{9 θλοἳι οἴτιου {π πάθαπίηᾳ, π1ή1θ κατὰ 
ἆοθβ πού τῖδθ πππο]ι 8Ώοτθ {19 1ά6ι οἳ 

εαρεοϊα]τείεχεποθί{ο, ἄθεπα οτι {ου.) 

πο πηὶσΕ{ ενας Ροτ Ας ΒΑ εἷς ταἴπθς 
ηβτ]κα ἐπυπιεᾶίαίο ῥ1ἩΥροδ6, πρὸς α{- 
πιαῖε Ρι/Ρ086, κατὰ ἀεδίίπαϊῖοπ; οΟΊ1Ρ. 

ποῦθΒ ον Εγρῃ. 1γ. 11. Τ1880 ἄῑβϊπο- 

6ἴοπβ παπβέ Ἡούπετετ Ῥο αρρμθά πα 
β1θηί οβυίοπ. 16 πθθᾶ βοβτοεΙγ Ῥο 

βαἰᾷ ἐ]ιαῦ {ποτε 15 Ἠετθ το ρατθηί]θβῖς; 

βοο ἨΊποτ, 6γ. 8 62. 4, Ῥ. 4090. 

ἐκλεκτῶν Θεοῦ] ΄ο/ ἐπα οΊιοδεπι ο) αοᾶ." 
Τηθχο 18 ποϊ]ήπρ Ρρτοἱθρίίο 1η {θ ϱχ- 

ΡΥΘΒΒΙΟΠ, Βο. τῆς ἐκλογῆς τοὺς ἀξίους, 

Τηεοᾶ., απᾶ ταοχθ ΘΧΡΥΘΒΕΙΣ, Ώο ΊΝε{{θ: 

εδλιο {α1{]1 οἱ 6119 οἱθοῦ) {οΙ118 ΟΠ ΟΟΥ1- 

Ρουπά {άθι, {5 18 οἨ {1 πίστις τίποτ 
ἴπαβη {πθ ἀεβηίπρ Ροπ. {]ιδὺ {Πρ π1ο- 

τηθηΐῦ οἱ {ποαρμέ ριϊποῖραΙΙσ αεβίβ. 
Αγ Ματίμεν, Αοΐς χΗ1, 48 β8οπε {πΐ8, 
----μαῦ εἸθοβίοα 18 τοῦ {π οΟπβ8(«εποΘ 

οἳ ἑωΐ1ι, Ῥαέ {1651 ἵη «ΟΠΡε(πεποθ οἵ 

εἰεοβοὮ; οοταρ, ΕΡΗ, Ἱ, 4, 8ῑιᾶ ποῦθΒ 

ὅπ Ἴοο, 

ἐπίγνωσιν ἀληθ.] 'Γιῖῖ Ἱποιυϊῖεᾶρε οἱ 
ια ἐγωίμ;΄ {.ε. οἳ εταπρεΙσα] ἐταίχι, 
οοπιρ. ἘΡΗ. 1, τί Ίπ Ίου, ἠπαπῖε, 
πηββαςβπ1 Αρορίοῖας πό ε]εοβῖ ρεστηθ 

οτοᾶαηῖ οἳ οορποβοβη{ τετ](βίεπι, Ἐδ- 

πβ, Αλήθεια Ἠ8Ε πας τοίοτεπσθ ἴο 

11θ οὐ]εοί (Βαχο]γ τοῦ {ο Ῥο τοβο]τεᾶ 
11Ο 8 ΠΠΕΤΘ β]., τῆς ἀληθιῆς εὐσεβ., 

Οοταγ), ἐπίγνωσις ἴο ιο ειο]οσί; οἩἳ 
ἴμο Ἰαΐνεν (αοοπταΐα οορη1Μίο,’) ϱθθ 

ποίθα ο Εγή. Ἱ. 17. Ταἱ8 «τι 18 
ἀθθπιοᾶ πιοτθ οσδοί]σ Ὦγ ἴπο οἶααβε τῆς 

κατ’ εὐσέβειαν, ΟΟΠΑΡ. ὨΟΙΘΒ οπ ο Τίπο. 
{, 19,1 Τόπο, 11. 18. τῆς κατ 
εὐσέβειαν τ1αγ Ῥο ὑταπδ]αθᾶ 'ν]οἩ {8 
βοοοτᾶῖηρ {ο ϱοᾶμπεςβ᾽ (566 ποῖθΒ Οι 1 

π πι, τὶ, 3), Ῥαῦ 8 ἄοβρε] ἐταίῃ ο8τ 
βοβτοεΙγ Ὦο βα]ᾶ ἴο Ῥθ οοπ/ογπιαδ]ε ἴο 

εὐσέβεια (50111 1655 {ο ᾗε «τερι]α{εᾶ 73 

14, Α11:), απᾶ 38 10 6 ποῦ Ῥτοραδ] ἐλιαέ 

19 Ῥτορ. ποτ]ᾶ Ῥο πβεᾶ {π {19 β81ηθ 
βοπίθηοθ 1η ἄπΠεταηί 8Θ6ΏΡΘΒ, ἐπθ ΤΙΟΤΘ 

παζατα]τηθαπίπρ1ς, ο] ήο]έε(ἄεείσπεᾶ) 
Του ϱοἀϊίπεςν,᾽ Βοἳ]. πἩΙοἩ 16 πιοςί Ἡ8- 

Ίαταγ Ῥιοᾶιοίῖνο οἳ Ἠο]γ Ηγίπρ απᾶ 
8 Ρῖοαβ οοπτετββ/{ίοἩ,’ Βοι{Ἡ, εγπι, 6, 

οἱ. 111. Ρ. 214 (Τ6ρϱβ). 86 πιραπίπρ 

πἀορῦεᾶ Ὦγ Ηαίμες, «π]]οὮ ἶς α]]θᾶ 
{ο” («ῬεπθίοΏπεί ἄῑες ΑπρεηοτὶσκοαίςἸ}, 
ετεΏ ἴπ ΕΠοἩ Ῥβββᾶρες α8 Ῥοπῃ, Σ. 2, 

18 Ίηοτθ έῃαπ ἀοαούξα]; 566 πάπας, (0. 

6 49. ᾱ, Ῥ. 350. Ότ {ιο πιθαπίηρ οἳ 

εὐσέβεια, 869 ποῖθβ ο 1 Τΐπι, . ο. 
ο. ἐπ ἐλπίδι κ.τ.λ.] “γεείΐπᾳ οπ 

ου ο) εἰσπαί 4ε,.--ποῦ «1π βρεπη;) 

γα]ᾳβ., Οἶβτοπι,, οἵἩ. (ἀπ): οοπιρ, 
Ῥοπι,. 1. 18, σΙΠ. 2ο, 1 ΟΟΥ. 1Χ. 105 

Ἡορο {8 ἴῆθ δαδίε ο ψιίο αἲ] τοβῖς, 

βεο Ίπες, ἄγ. ᾷ 48. ο, Ῥ. 340. 19 
οοπηεχίοπ οἳ {19 ο]81βοἱβποῦῬροσ{αοῖΙγ 
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ἐλπιδι ζωῆς αἰωνίου, ἣν ἐπηγγείλατο ὁ ἀψευδὴς Θεὸς πρὸ 

χρόνων αἰωνίων, ἐφανέρωσεν δὲ καιροῖς ἰδίοις τὸν λόγον 3 

οἶθα ; 16 οὔι Ἱαχᾶ]γ Ῥ6 οοπηθοὐθᾶ πὶ(ἒ 
ἀπόστολος, 85 16 που]ᾶ ἴλαβ ἴοτΏα Α 00- 

οτβἸηαῦθ οβαβθ {ο κατὰ πίστιν Κ.τιλ., 

Απᾶ ποτυ]ᾶ παοτθ παΔΙτΑ]]γ Ῥο Ιπίτο- 
ἆπορᾶ Ὦγ Βοπηο αρεοσίηρ Ῥατίοῖο: 
ΏΟΣ ϱ8 15 Ὦο6 αὐβομεᾶ {ο ἐπίγνωσιν 

Κ.Τ.λ., 88 1π]5 που]ᾶ τῖο]αίθ ὁ]θ οἱοβθ 

ππίοη οἱ πίστις Απᾶ ἐπίγν. 9 πιαβέ 

ἔμεη, φΙθ ο Ὑγ. απά Ἠπίπεν, απᾶ, 
88 16 που]ᾶ 6εθπα, ΟἨ17Α, απᾶ Τηοοᾶ., 

χοῖεχ 15 {ο ἐς π]οῖο 6Ιδαβθ, κατὰ πί- 

στιν---εὐσέβειαν: ἴλθ Αροβ{]θς οβ111ηρ 

Ἠαᾶ {ος 158 ἀεξϊηκἑίοπ {ο ζα1Ἡ οἱ {11ο 

ο]εοῦ απιᾶ {Ἡο Ἰκποπ/]εᾶρο οἳ {11ο ἐταῖ], 

απᾶ {1ο Ῥαβίς οἩ π]ήοἩ αἲ1 {ΐ5 τεβθᾶ, 
π88 ἰμο Άορε οἳ οἴθτπα] 119. 

ἐπηγγείλατο] 'ργοπιίδεά,' «ρτοο]αϊπιθᾶ, 

Βο. ἴπ ἐπθ αγ οἳ 8 Ῥτοπιϊβθ;’ 6ο Ῥοπι, 

Ἱν. αἱ, 6]. 11. 19. ΤΠθ ἐοτοθ Απᾶ 
απίἩ οἳ {πο ἐπαγγελία 18 ἴποθι θη- 

Ἠαποθᾶ Ὦγ ἐ]ιθ εαρτεββῖου, ππίᾳτθ ἴη 

{πε Ν. Τ. ὁ ἀψευδὴς Θεός. Οοπῥ, 
Ώοπθγετ {οχ {πο βοπἠπιθηῦ, Ἠεῦ. τῖ. 18, 

Απᾶ {0χ {19 οχρτεββῖοη, Ἐχίρ. Ογεκὲ, 

36 Γλαῦκος ἀψευδὴς θεός. 
πρὸ χρόνων αἰωγίων] ’ 6[ογε εἰειπια] 

ἐύπιες. 16 15 ποῦ 6887 {ο ἀθοῖᾶς π]θ- 

{1Ἠ8Σ χρόνοι αἰώνιοι 81θ Ίθτθ Το Ὦθ 60Ἡ- 
βἰάριθά (α) 5 αἰτορίγ /γοιγ αποὶεηξ 

4πιθα) (ο. τ, Ἰθβίπρ.), πολλοὺς καὶ 

μακροὺς χρόνους (Οοταγ), οοπαρ. Ον. 
ἔπ Ἴοο.; οἵ (0) 85 θα πἹγα]οπί {0 πρὸ τῶν 

αἰώνων (Τηοοᾶ., ΑΙ., ὙΓοτᾶβν., α1.), 

85 ἵη 2 Τΐπη, {, ϱ. Τη {γοιγ οἱ (α) 8 
ιο τεβεοδίοη ἐῑιαῦ ἐλοαρ] 15 πηαγ Ώο 
αππ]γ ϱ81ᾶ {]αῦ ἄοά ]οτεᾶ τπ8 ἔτοπι Ἡ 

οἰθνπί{γ(ὔ οτι.) ΠΕΠ ομιποῦ βἰτίου]τ 
Ῥε βαῖᾶ ἰπαῦ ζωὴ αἰώνιος Ψ88 Ρτοπιϊθεᾶ 

Ῥθΐοσθ αἲ] εἰογηῖζγ (680 Ἡαπιπιοπᾶ ὅτι 
ἶοο.): 1π ἔβτους οἳ (0) 6 πο περ οἳ 
αἰώνιος 1π ἴπο ργθσθᾶίηρ ΊΊθπ]ραχ, απᾶ 

119 ρητδία] ΡΑτ811ο] αβοτᾶςᾶ Ὁγ 2 Τΐπα, 
1.9. Ότ οβτο{α] τοοοπβ]ᾶθταίῖοπ 1θ 
ῬτθροπάᾶθταποῬ {8 Ρετμαρς {ο ο τορατᾶ- 
οἆ ας ϱΙρΏ{]Σ 1 {βνοτ οἳ (0), απᾶ ἴ]ιθ 

ἐλπὶς 19ΒεΙ{ απᾶ ϱεποτα] οοιΏβεβ 1θ- 

Ἰωήηρ {ο 16, ταίλευ ἔπαπ ἴπθ βρθοῖΒο 

Ῥτοπαϊ6οθ οἳ 15, ο Τε οοποθϊγεᾶ 868 

τηβΙΠΙΥ τεζοχγεᾶ ἴο. 

8. ἐφανέρωσεν δέ] ' δέ πιαπ{/εδέε 
ἵη ῬτασβίοαΙ ἔποιρηΏ πού τοτρα] απ- 

ἔπθαίβ {ο ἐπηγγείλατο, ει. 2; ἴλπθ 
ΡΠΙΤΙΒΙ7 ἐπαγγελία (6επ. 1. 15), 763, 

6σεΏ {16 οαχᾶΙπα] ἐπαγγελία ἰο ΑΡτα- 
Άαπι (6.1. 11. 8), τοαυ]τεᾶ Βοπηθ {αχ 

που τενοΙα{οη {ο πηα]το 15 ΓΗ] φανε- 

ρόν. ΤΏ6 πιοτθ βἰτ]οῦ απΏ(ἱ]ηθείᾳ ο0θ8 

ἵπ Οοἱ. 1, 26, πἍθχθ Ἀοπθγει [πο ϱἰ- 
1πβίοα 18 ἀῑδετοηέ; οοπαρ. Ώοπα. χν. 
28) 26, 2 ΤΙπι. 1, 9, 1ο, Τ1θ 80018. 

οὐ]εούί αἴἴες ἐφανέρωσεν 18 6ΙΕΑΣΙΥ τὸν 

λόγον αὐτοῦ, ιοῦ ζωήν (ἤοππαθη,, 81), 

οἳ ἐλπίδα ζωῆς (Πεἴπχ.). Τ19 Αροβί]θ 
οἩβπρθΒ ἴ1θ Α0οἩΒ. {ο ἴθ βαΚο οἳ 

ταβ]άτπρ Ἠ15 Ίαπρααβσθ ΙΠΟΥΘ οχαοῦ; ζωὴ 

αἰώνιος 985, Βἰτ]οί]γ Ερθβ]άηᾳ, 1Ώ 16- 

ρᾳατᾶ οἳ 1ΐ{β αρρθβταποῬ, {πύυτο: ἴπθ 

6οερα] ἱπο]αᾶθᾶ Ῥούᾷι 1{ απᾶ 88 {Πϊπρς, 
ψηιοῦΏεχ τοἰειτίηρ ἴο ἴπθ Ῥτεβεηὺ ος 

πο {αίωτε; 59ο ΤΠΘΟΡΗ. ἔπ ἶοο., πο 

Ἠας οχρ]αϊποᾶ ἴπο εἰτιοίπτο οἱεβτ]Υ 

8πά οοχτθοῖ]γ. καιροῖς 

ἰδίοις] «π Ηίε ου, 1.6. 'ἴπ ἅωε δεᾶ- 

80Π8;᾽ τοῖς ἁρμόζουσι, τοῖς ὠφελημένοιξ, 

ΤἩβορΗ. Όπ {πο εκρτθβείοη απᾶ ὁ]θ 

Ῥθοπ]ῖαχ παύττο οἱ {πρ ἄθῇ., 58 ποῦθβ 

οπ 1 Τίΐπι Π, 6. στο απᾶ ἵπτ Τίπη. 
νϊ. 16 (οοπαρ. Αοῦς 1. 7) {ο τοἴθτθησθ 
{ο {πο εαθᾖθοῦ, ᾳοᾶ, {8 5ο ἀϊδῆποί, ἐαῦ 

ἴλο τποτο Ἠΐθτα] ἰταπε]αίίοη τας” Ὦθ 

ταβἰη{αληεᾶ, τὸν λόγον 

αὐτοῦ] '.Σί ον," {. 6. 88 Πχοίθ ΕΠΙΙΥ 

ἀθβηποθᾶ Ὦγ ἐν κηρύγματι κ.τ.λ. ἴπθ 

οβρε!, πΏϊοΏ π8β8 {πο τοτε]α{ἶοη Ῥού]ι 

οἱ ἔ1νο ρτίπια] παγεὔθιγ (Βοπι, χγ]. 26), 
Ἀπᾶ α]] βαοοθεᾶῖησ ἐπαγγελίαι, απᾶ 
ψ/8 θηπουποθᾶ {ο ΤΙΑΗ ἴπ ᾖηθ κήρυγμα 
(116 1ηθββαρθ,”--ποῦ, 88 ΒΟΠΙΘΙΠΙΘΕ 

απᾶρταξοοᾶ, ΞΞκήρνξι) οἳ ἴπο Τιοτᾶ 

απᾶ Ἠ]5 Αροβίϊθι. Το τείας 1ΐ {ο ἐλε 
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αὐτοῦ ἐν κηρύγματι ὃ ἐπιστεύθην ἐγὼ κατ επιταγην τοῦ 
- / Ἂ ΕΜ 

4 σωτΏρος ἡμῶν Οεοῦ, Τίτῳ γνησίῳ τέκνῳ κατὰ κοινην 
. , , 4 3 3. ολ Θ ” ἃ 9 Χ 
πίστιν. χάρις καὶ εἰρήνη ἀπὸ Οεοῦ πατρος καὶ Αρι- 

στοῦ Ἰησοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν. 

10008, Ὑ χι 49τοπ1θ, (Βοσιπα., απᾶ 
οἴμοτα, 18 ψ]ιοΙ]1γ υαπεαΙρίαοἴουγ. Οτ 
{ρ ολα ηρο οἱ οοπβἰτπο(Ἱοπι, 56ο ποτ, 

αν, δ 63: τ, Ῥ. 891, Ἠ16{6 πἙπΠΙΘΤΟΆΒ 

εκχ. το 6ἱθᾷ οἳ {αχ πποτο αἰτ]κίης 

αηθοο]α(λα. ὃ ἐπιστεύθην 
ἐγώ] πο] τυ]λήο]ι ] ας ὑπγιείεᾶ ,” 

οπ ἐίβ οοπβἰγποδίοη, 560 Ἡπος, ἄγ. 

ξ 32. 6, Ῥ. 294, Όπιᾶ Του ϐ, βἰπιῖ]ηχ ϱκ- 

απηρ]ο, (81. . 7. κατ ἐπιταγὴν 
κ.ιτ.λ.] “αοοογάϊπςᾳ ἴο ἐλε οοπυπιατπᾶ- 

πιοπὶ οἱ οι δανίοιν ἀοᾶ;᾽ βο, Ὀαῦ 

ντ α ϱΠρ]ιῇ οΏβηρο οἵ οτᾶετ, τ Τΐπι. 

ρα 10 Όας Όθει 5αρρεβίεᾶ ἐ]αί ἰπθ 
Βεοοπᾶ Ῥ6χβοη οἳ ἐμο Ῥ]οβεθά Ττιπϊσ 

ΣΥ ὃθ Ὠθτθ Ἰπτεπᾶθᾶ; σοπ1ρ. ποῦθβ 

οἩ οἩ. Π1. 6, απᾶ Ὀβίοτι, Τιε]Ὀ. πτ. 2. 

4, Ῥ. 81ο: ἴλπθ Π8ΙΟΡΣ οἱ 1 Τΐπι. 1, 1 

χθηάσΥ5 18 Ἠστθ, απᾶ ῬοτΏαρβ αἷδο 

ἀπ οἩ, Ἡ, 11, ΥοτΥ ἀουοί{π]. Το ἀξιό- 
πιστον ἱπαρ]θᾶ 1Ώ {Ἠθ ὃ ἐπιστεύθην 

(60Π17Α.) 19 ἔατίετ ἀεβποᾶ απᾶ οπ- 
Ἱαποθᾶ Ρ7 ἴ]ιο ἀθο]αταίῖοι ἐ]ιαέ 10 παβ 

ποῦ “ρτορσίο ταούα;) Ραΐ ἵπ ορθάίοποθ 

{ο 8 βρθοἰα] οοπιτηαηᾶ» 690 ποίθς οἩ 
τ Τίήπι, Ἱ. 1, πἩθχθ {ιο οἶααβο 15 οοπβῖ- 

ἄθτεά. 
4- Τίτῳ γνησίῳ τέκνῳ] «ἰο Τέέμς, 

πι ἔγωε (Φεπιυίπε) ο]ᾶ.᾽ ΤΠ τεοεῖνου 
οἱ {ἐς ερἰβί]ο 15 {αχ ἴοο ἀἰβάποίϊ]σ 
πηρπ{οπθᾶ ἴο ππβκο ἐῑα βαρροβί οη 

ααπιήβείρ]ο (λα {1 παρα ἄταβεθᾶ (οοπιΡ. 
οἳ. 11. τς) ο {πο Οτο], 56ο Ἰ{θβίτρ. 
ΜΕἰπ]είὲ. 1. 1, Ῥ. 26ο. Οἱ Τΐα5 οοτι- 
ῬταΙνε]γ 11419 1β Ίέποπή. Ἠ1β 8ΠΙΘ 

ἆοθβ ποῦ οσσοἩχ ἴπ {ωθ Αοἲθ, Ῥαῦ ἔτοπι 

1ο Ἡ}Ρ). πο Επᾶ ἐ]αῖ Ίο γὰς ο ἄγθεῖς 
(α1. 1. Φ), οοπγθτἰθᾶ, 5 ἐ1ιθ ργθβθΏί 
ΥΟΥΡ6 ΒΘ6ΘΥΩΒ {ο 1παρ]γ, 0 Βὐ Ρα] Επι- 

Βθἱ{, απᾶ γι 16 Αροβί]θ οὐ {6χτιδα- 
Ίσπι οἩ ΗΒ ἑλέγά υ1εῖῦ (ΠοῦθΒ οπ ἄαἰ. . 
1).  Ἡθ πας βοηί ὃν Βὲ Ῥαπ], ποτ 

αἲ Ώρπεκτ, ἴο οτί (2 :0ο5. νΗ. ϐ), 
οἵ ΒΟΠ1Θ ΠΙΠΟΥΥΠ ΟΠΩΠΙΊΒΒΊΟἨ (Μ6γος 
οπ ο Οογ. Ῥ. 3), ῬοδεἰὈῖψ ὙπἩ ποτε 
τΘί6Γ6ΏΟΘ ἴο 4, οο]θοίίοη (2 Οοτ. νΙἩ. 
6, προενήρξατο), 15 αβαίω σα 1πθ 

Αροβί1ο ἴπ Μαοοεᾶοπία (2 Οο5. Ἡ, 13, 
οοπωρ. πΙ νΙι. 6), απᾶ 16 βοηί ὮΥ 
Ἠάπα φΙ(ἩὮ {πα βοοοπᾶ Ἐγρ. {ο Οοτίπία 
(2 095. νὴ1, 6, 16 βᾳ.). Τ119 τοπιαῖηΊπς 

ποβίσθε οἳ Τήΐζας ἆτθ βαρρΗεᾶ Ὦγ ἴπο 

Ῥαβίοτο] ΕΡῥ.; Εθθ 2 Τήπι. ἀν. το, Τ18. 
1, 6 8ᾳ., 11, 12. Λοοοτᾶϊτρ ἴο ἰχαάοἩ, 

Τ]μαβ νας Ῥάεπορ οἳ Οτοίθ (Ε15εῦ. 
Π{θὲ, τα, 4), οπᾶ ἄἀῑεᾶ ο ἐλδί 1ε]απιᾶ 

(βιᾶ, ἄε Ἠε, δαποὶ. 87): 8εε πας, 

ΕΥΗΒ. α.σ. “Τήπ8,᾽ ο]. 1. Ῥ. 655, 

απᾶ οοταΡρ, Ασία δαποῦ, (ζ8Ών 4), Ἡο]. 

χ. Ῥ. 163. Ότ πε εκρτεββῖοη γνησίῳ 

τέκνῳ, 890 Ποίθβ οι 1 Τόπο. Ἱ. ο. 

κατὰ κοιγἠν πίστιν] ΄ἔπ γεβρεοὶ οἱ 
(ουν) οοπυπποπι Γαἴέλι; “Πάαϊ τθβρεοῦι 

απ απἱᾶεπι οὗ Ῥαμ]ο Ῥαΐζτὶῖ ϱὐ Τ4ΐο 

Μο οοητη απ εταί, Βοσ8, τὴν ἀδελ- 

φότητα ᾖνίξατο, ΟἨ17Β.: 8 τ6ἴετοηοθ 
1ο 19 {α1α ναί γγας οΟΠΙΠΊΟΠ {ο ὅπετα 

απᾶ αἲἱ Οτ]εΙῄαης (Βεηρ., Ὑλιεβίηρ.) 

ποτυ]ᾶ, 88 {6χοτιθ βαρρθςίς, Ὦο Ίοτθ 

{οο ᾳεπθγα!. (τοδας βΠᾶς {Π κοινὸς 8 

6ἴθχθπο8 ζο ἴπθ ἄτεε 1π ἴμθ ρεΙΡοπ 

οἳ Τήΐπ8, απᾶ {ο 61ο ἆοψ5 1π ἐπθ Ῥος- 

8οἩ οἳ Βὲ Ῥαα]; {ή 5εετΏβ ασραδτβ 

α παπι τοτῖας ἄῑοὐαπα.) 

χάρις καὶ εἰρήνη] Έος απ εκρ]ηαξίοπ 
οἳ (ήβ ἔουτα οἳ ΟΠ] βα]π{β{1οἨ, 

β90 ποῦθβ οπ ἄαὶ. 1. 3, απᾶ οπι ΕΡΙι. Ἱ. 

2. Τηθιθ ΒΘΘΠ18 ποπ {1117 ϱ/Ποῖρηῦ 

απἰλοτΙ{γ ο ἠαβΗςγ Γεν. ἵη Ἠῇ9 {π- 
β6ΥΜίοΏ οἳ καὶ απᾶ οπαἱβεῖοη οἳ {1θ 
Ώλογθ ἠπάϊγἰάπβ]ρίπρ ἔλεος, πα 01) 
ἘΕΙΕ, 17. 74. 127: Τα]ς., Ο]τοπη., 
ΟοΡῦ., 8σ5., ἀ011.-Ρ]αξέ, Ασποι; ΟΠ1Υ8. 

(6πρτθββ]γ), απᾶ πΙαΏΥ οἴποι. Τ19 



1. 4, δ. 

1 16, θε η Οχοῖθ {ο 
οτὰαίπ ε]άρτα, νο πιιβῦ 

18ὺ 

Τούτου χάριν ἀπέλιπόν σε ἐν Κρήτη, 5 
ϕ 6 Ν υ 

Ἀανο αἩ Ελ πιο! ἵγα τὰ λείποντα ἐπιδιορθώσῃ καὶ κατα- 
απα]ήθς απᾶ 
βουηά ἀοοτίπο. 

ἴθ8ο 

τοβᾶΐηρ Ἱοποτοτ 16 ποῦ ροχ{θοί]7 ο6ς- 

ἴαΐπ, 88 ἔλεος (Ώεο.) 18 τοὐαϊπεᾶ Ἰη 
ΑΟΟΚΤΙ; Βγτ.-ΕΗ., αἰ.: Τηθοᾶ., αἰ., 
Ἀπᾶ ἶ6 αἀορίθᾶ 7 Τιαελπι. Το αἀᾶ]- 

Ώοι Οἱ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ἴο Χρ. Ἴησ. 

(οοπαρ. 6Ἡ. 1, 6) 16 Ῥθου]αχ {ο {πίβ 
βαἰπίκίῖοτ. 

6. ἀπέλιπόν σεκ.τ.λ.] “1 1ε[ί ἐ]εο 
ἔπ Ογεἰο «πει 01]β Ἡαρρεποθᾶ ο8η 

οπ]γ Ὀο οοπ]εοίατεᾶ, ΈΤΠθ τατίοαθ 

αἰθοπηρῖς Το Ὀτίπρ ἐλ]ς οἰτοιπιβίβηοθ 

ψη ἑαῖπ ἐπ τας ἀπο]αᾶθᾶ ἴπ {πο Αοΐς 
οἳ ο Αροβίϊθ (οοπιρ. ἸΜίεβείος, 

ΟἨγοποῖ. Ῥ. 329 84.) 586Πὰ 811 ἴο Ῥ6 πι- 
ΒΕΙΙΦΓΑΟΙΟΥΥ, απᾶ Ί8γε Όθεη πε] 1η- 

τοβραεά Ὦγ ὙΠεείηρετ, Ε πιζείέ. ἴ, {) 

Ρ. 262 Βᾳ., Δπᾶ (1Ώ ἄΠΕΥΤΕΣ 6ο Ἠ16βε]6Υ) 

Ῥ. 96ο. Τιηριαρθ, ΠδίοχῖοβΙ ποῖῖσθΒ, 

βπᾶ {πο αἀταιιοθᾶ βίαΐε οἱ ΟµτσΙααΙςγ 

1η {π8ῦ 1ε]απᾶ, α]ῑΚθ 8Θ6Τ1 {ο ]θμᾶ π8 

{0 Εκ {ιο ἄδίο οἳ ἴπο ἨΡ. ΠΘΑΣ {ο ἐ]ιαῦ 

οὗ τ Τίπα., απᾶ οἳ {15 1οπχπο7 88 ποῦ 

τοιΥ Ίοπρ 19θτ πο Αγροςί]θ)5 1ε]εμβθ 

ἔτοπι Ἠ]5 Ηταῦ Ιπηρτϊεουτηθη{ αἲ Ἠοπιθ; 

βοθ Νεαπάες, Ρἰαπίίπι, Το]. ι. Ῥ. 328 

βᾳ. (Βο]π), ΟοπγΌ. απᾶ Ἠογε. δὲ 

Ραιῖ, Το]. 11. Ῥ. 565 (εᾱ. 2), ἄποτίκθ, 

Επ]ει. Β 48. 1, Ῥ. 306 (ο. 2). Τηειθ 
βΘΘΙΩΒ {ο Ῥθ πο εα[οἰοπί ΤΘΑΒΟΠ {ΟΥ 

βαΡΡοβῖηρ, θὰ Νεαπᾶετ (ρ. 242), πού 

ΟµηεΗαπί(γ πας ῥρ]απέεᾷ ἵπ Οχεῦο Ὦγ 
Β{ Ρατ] οἩ {Πβ οοσββίοα; γεογραπέρεᾶ 

18 παϊαΏῦ Ώατο Ὄεεπ, Ῥαῦ Ῥ]απθεᾶ Ὦτ 

Ἠΐπα 16 5οβτοε]γ οοι]ᾶ Ἠατο Ὄθει, 88 
ἴ]ιο πΏο]ο ἔεπουν οἱ ἴπθ γρ. 1εαᾶς {ο 

{πο βΒαρΡοβΙΜίοη ἐπαί 1 Ἠαᾶ ὕεεη Ίοπρ 

οβἰαυ]Πβηεᾶ, απᾶ Ἠ8ᾶ Ιπᾶεεᾶ {α]ει 

βι/βοἶεπῖ τοοῦ 6ο Ὀτθα]ς οπό {πίο Ίθτε- 

βἱ66, ΟΠτϊραηϊέγ ταϊρΏῦ Ώατο Ώθου 

Ῥ]απίθᾶ έπεσε αξίετ οπθ οἱ θ ΘαΥΙτ 
ἄἱεροχείοπβ; Οτείατβ ποτθ ρτοβεΏί αἲ 

ερ Ῥεπίεοοβία] ταΙχβοἰθ (Α.οἱβ 1. τ1): 

Βθ 68Ρ. ἸΠθβίπρ, οἩ τ6σ. 5. Τἱεσ]ν 

στήσῃς κατὰ πόλιν πρεσβυτέρους, ὧς 

Ἡθτθ τεβᾶΒ ἀπέλειπον, πι ΑΟΡΕαΙ 
(ιν κατέλειπ.): 589 Ώοπθγ6ί ΠΟίΘΒ οη 2 
Τήππι Ἱν. 1ο, κατέλιπον (Έεο.) η88 οπ]γ 
ἴπο εαρροτί οἳ ΏΡΕΙΕΤ:; πιοβύ 1ΗΡΒ. 

τὰ λείποντα] ΄έλε ἐλίπρε ἐλαί αγε ἶαε,)- 

ἐπᾳ; «ᾳπεθ Θµο Ῥος {επιροσί6 Ὀτενίζα- 

Ί1θΤα ποη ροῦαί 6ΟΓΑΣΗ οχρεᾶ1το,᾽ Βεηρ. 

ΤΏθ πιοχθ βρθοία]. ἄἰτεοβίοπβ θὖ οπΏσθ 

{ο1ογ;. ἐπιδιορθώσῃ] “έλου 
πι ϱ]ιὲεθί Γωγέ]ιεγ δ6ἱ ἴπ ογάετ ; 11 ρτερ. 

ἐπί, αοοοτᾶῖπρ {ο 108 ϱΟΠΊΠΙΟΏ {0Υ08 

1η οοπιροβϊοη, ἀεποίίηρ ἴπβαροι :) 

Βύ Ῥαπ] διωρθώσατο, Τ1ΐπ8 ἐπιδιορθοῦ- 
ται, Ῥοηρ. ἆΤΠ9 τοβᾶῖπρ 19 {8Υ ἔτοτα 

οθτίαίπ, Ὀα{ οἩ ἴλθ νγ]ο]θ Τέβε]. βΘΘΏΙ8 

ἐο Ίατο τὶρΕέ]γ εᾶορίθᾶ ἴπο πα]ᾶά]θ; 

{λς{οτπαἐπιδιορθώσῃ: (Τ/ασ]πη.), ενος 
ψε]] επρροτίεᾶ (ΑΕΙ; οοπιρ. Ώ1 ἐπαν- 

ορθώσῃς, απᾶ Ἐ δειορθώσῃς), τηϊρΏί 
Ίαγο Ἰ8ᾶ 1ΐς ῥετπαϊπα οι εασρθβθεᾶ 

ὮΥ καταστήσῃς Ῥειοπ. Τ16 πι] ᾶ16, 16 

πηπβί Ῥο οπηρᾶ, Ώββ Ἠθίθ βοΒΤΟΕΙΣ ΑΠΣ 

ἐοτος (που, (γ. 8 38. 6, Ῥ. 239), πἩ- 
1685 ἰ{ Ὀο έαχκεη 85 9η Ιπαίαηορ οἱ πΏαί 

15 πουν οα]εᾶ απ ἐπθεπδίυε οἵ' ἀγπαπαῖρ” 

πη]άᾶ]6; βεθ Ἐτᾶραι, δργαολ]. ἃ 52. 8 

Βα., Επᾶ οοπαρ. ποίθβ οπ 1 Τίπι. Ἰτ. 6. 

κατὰ πόλιν] “ὕπ ευετὴ οἶίγ, '/γοπι 

οἶἵγ ἐο οἱίμ ;᾿  ορρίᾶαάτα, Ο81Υ.; οοπ1Ρ. 

Αοὖβ αῖν. 23, Χχειροτονήσαντες...κατ’ 

ἐκκλησίαν πρεσβυτέρους, απᾶ 85 τορατᾶβ 
{1θ οσρτθβείοἩ, 11 11. τ, Αοἰβ χτ. 

41, Χχ. 23. ἼΤΠ9 ἀθεάποίῖοι οἳ Ἑρ. 

ΤΑΥΊΟΣ, '0Π6 η 9Π6 Οἱ, ΠΙΑΠΥ ἵη 

πιΘΩΥ᾽ (Ἐγίθο. ὃ 15), 18 ορτἴβΙπ]γ Ρ16- 

οατίοἈ8. Όπ {πρ οοππεσῖοη Ῥθΐπεεα 
κατὰ αηᾶ ἀνά, ῬοῦἩ ἵπ είς ἀἰβτιρα νο 

απᾶ ἵπ οἴπθυ Β6ΠΒΘΒ, 59ο Τοπβ]ᾶς, 

Οναίφ]. 8 183 Βᾳ. 

ὡς ἐγώ κ.τ.λ.] «αδ1 ἀῑτεσιεᾶ ἐ]ιεο, ' ϊδ- 
Ῥοβυῖ Μδ1,’ Τα]ρ.; ἵπ τεἴρτοπος, 88 9 

Ἡγ. Β8ΥΒ, ποῦ οπΠ]γ ἴο ἐ19 “Ώ488,᾽ ή 

ἴπο “πε, 88 1ο {οΠοπῖηρ τοαιῇεῖ- 
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.  Ὁ . / ο 

6 ἐγὼ σοὶ διεταξάµην, εἴ τις ἐστὶν ἀνέγκλητος, μιᾶς γυναι- 
« 3 ιλ , να , 

κὸς ἀνήρ, τέκνα ἔχων πιστά, μὴ ἐν κατηγορίᾳ ἀσωτίας 
Ἀ Ἱ [ο - 9 4 9 ρ 9 ο) 7 ἢ ἀνυπότακτα. δεῖ γὰρ τὸν ἐπίσκοπον ἀνέγκλητον εἶναι 

Ώοπα {αχήῖιου οχρ]αίπ; ἐθ Αροςί] ποῦ 

οπ]γ Ρίᾶ Τϊΐτια Ῥουίοττι ἐ]ρ ἄπίσ, Ῥαξ 

ἰαυρΏί Ἀϊπι Ἠούπ {ο ἄο 19 πὶθο] βπᾶ 
οβ]οίεπ{]σ. Τ19 τετὸ 18 εἸβοπ]ιοτο {πι 
ἴμο Ν.Τ. Βοήτο λεω ᾖοϊπθᾶ σι 
αᾳαί. (Μαΐδ. αἰ. 1, 1 Ο0Υ. ἐπ. τῇ, Χγἰ. 

1), αεκοερύ ἵπ Αοΐβ αχῖγ. 23. Τη]8 
ἈρβῖΏ Α6ετήΒ {ο ὃθ6 πποτθ Α “ἀγηαπηῖο) 

πηϊά]ο ἐΏατ {19 οχάίιατγ πι]ᾶᾶ]θ “οἱ 

ἀπζετορβύ,, 19 {οτορ οἱ {19 οοπιροιπᾶ 
διατάσσω τααγ ο {ε]ό ἵπ ἴ1πο « ἀεροεί- 

Μέο (Φα. 6ο{11 ᾳπ2β Ιπουπηροβῖδα τε] ἵπι- 
Ῥ]οαίε οὐρετρίοχα οταπῦ;᾿ οοπ1ρ.1 00ΟΥ. 

χὶ. 34) πἨΏ]οἃ Ώ ἀῑχεοῦτο οοπαπηαᾶ 
{8οῖ]γ Ἰπτο]τος; 6εθ ίπευ, ἄε Ῥετῦ. 

Οοπορ. Έαβο, . Ρ. 7. 
6. εἴτις κ.τ.λ.] «6 απ οπε ὃε μπ- 

ασοιιδεᾶ,Ἱιαυεπιαιιρ Ώά Ἰαΐ ἆ ἐο Πή8 εἶναγφ6;” 

εἶ μηδεὶς ἔσχεν ἐπισκῆψαι ἐν τῇ ἕζωῇ, 

ΟἨ178.; βαηβίαπορ οἱ {119 ἄἰτοοίίτο οἵ- 
ἄθτ, οπᾶ {π οἷοβο οοπηθχίοη ψέἩ πα 

Ῥτεοθάθα. Τ16 ἔοτπῃ οἳ ΕΧΡΙΘΕΕΙΟΙΙ 661- 

{81Π]γ ἄοερ ποῦ 6εοπα ἠπίεπᾶεά {ο ἵπῃ- 
Ῥἱσ λαῦ 15 πας Ῥτοραρίθ {δι ϱπο]ι 

ποιιᾶ Ρε {οππᾶ (οοτηρ. Ἠεγᾶεατ.); 16 
ου] σεπογα]1γπιατ]κ 11ο οἸωββ {ο πΏῖοι 

ἴμθ ῥαίπτο ρτεβογετ παβ πεοθββατγ 

1ο Ῥε]οπρ. ΤΟΙ ἴπο εχαού ταθαπίης ος 

ἀνέγκλητος (:αἶπο οτίπι]πθ, Ὑπ]ρ.), 5εθ 
ηοίθΒ οη 1 Τΐπι, 11, το, απᾶ Τάμτα. 
ΥΠΟΠ. ν. ϱ. 31. μιᾶς γυναικὸς 

ἀνήρ] 'α Πιεδαπᾶ οὗ οπε τοίγε :’ ξοτ ἴ]ιθ 
Ἰηεθηῖηρ οἳ 0] ΕΧΡΤΘΒΡΙΟΏ 5θθ ποῖθς 

ον Τέπι, 11. 2. Τ1ες τοπιατ]ς οἳ 0Η. 
ηΒΥ Ῥο Ἠθτο θἀᾶποθᾶ, ας ορτύκπ]γ 
ἸΠααίγαίῖνο οἳ ἴπο ορίπίοη Ἠθ]ᾶ {π ἐ]ιο 
θβ1]Υ ΟΠ τοῖς ἴστε γὰρ ἅπαντες, ἴστε, 
ὅτι εἰ μὴ κεκώλυται παρὰ τῶν νόμων τὸ 

μὴ δευτέροις ὁμιλεῖν Ὑάμοις, ἀλλ᾽ ὅμως 

πολλὰς ἔχει τὸ πρᾶγμα κατηγορία». 

τέκνα κ.τ.λ.] ’ Ἱαυίπρ Ὀε]ίουίπρῃ ο]ιῖ- 
ἄγσπ; ἴπθ οπιρΏθεῖα ΕΘθΤΩΡ {ο τθβύ ΟἨ 
πιστά; πο ΟἨχΙβΡΙΩΏ πρεσβύτερος 88 

ποῦ {ο Ἠατα Ἠεαίμαι, ὁπάφιπϊηρ, ος 

ΤΙΘΙΘΙΥ ποπΙπα]]γ-ῬεΠετίπρ ολ]άτετ; 
οοπιρ, τ Τῖτη. 11, 4, 5, πΊετο ἴ1λο ἄπιγ 

οἳ {119 {αΐου ἵβ πιοτο {111γ αρεοϊβεᾶ. 

Τῃο θχρτθββίοπ, ποῦ Ῥογμαρβ πα νποαῦ 

1885οἨ, Ἠα8β ὮΏθεπ πχρεᾶ 35 α Ππί ειαί 
ΟἨτϊβ απ Ταᾶ Όθου ορίαρΗε]λοᾶ ἵπ 
Οτεῖο {ος βοπιθ πιο, 

μὴ ἐν κατηγορίᾳ ἀσωτίας] "πού ἴπ 
αοοιδαϊίοπ οἱ ἀἰεοϊωίεπεδε;' 1.6. ' ποί 

ασοσιεεᾶ οΆ Απίπ. ΤΠθ κατηγορία 

(0ο στ], σο, τ Τη, τν. 10) 18, 8 
16 Ψθτσθ, βοπηεϊΒΊηρ ἔπ ΠΏΙοὮ {Ἡαογ 

παϊρ]Ώέ Ὦε Ιπγο]γεᾶ, απᾶ ομέ οἳ π]ήοἩ 

{παγ Ἡθτο ἴο ἴακο 686 ἴο ο αἶπαγβ 

{οπηᾶ: οὐκ εἶπε μὴ ἁπλώς ἄσωτος 

[εἶπεν ἁπλῶς μὴ ἄσ., οοπ]θεοῦ, Ῥεπεᾶ.], 
ἀλλὰ μηδὲ διαβολὴν ἔχειν τοιαύτην, 

ΟἨ17Ε. Οπ {πο πιθαηίπρ απᾶ ἄθτῖνα- 

6ϊοη οἳ ἀσωτία, 889 Ὠοίθ8 οπ ΕΡΛ. Υ. 18. 

ἢ ἀνυπότακτα] ΄ου μηγιῖφ,) πο]. ἄἱδ- 
οῬρθά]απί {ο ἐπεῖτ Ῥαταπίβ; ἴἨθ τεββοῦ 

18 ρίνεη ἵπ τ Τάπα, 11, 6, ῬαταρΏχαβεᾶ 
Ὦυ ΤἩεοΡΗ., ὁ γὰρ τὰ οἰκεῖα τέκνα μὴ 
παιδεύσας, πῶς ἄλλοις ῥυθμίζει; Έος 
πο πιθαπίηπᾳ οἳ ἀνυπότ., 869 ΠΟΙΘΒ ο 

α Τύπα, Ἱ. 9. 
7ν. τὸν ἐπίσκοπον] !ευεν Ὀΐε]ιορ.” 

οἨ, βοροτᾶῖπρ {ο οἩχ 14111, ΄α Ώ1βΊοΡ,᾽ 

Απίῆϐι; οἩ ἴ]θ ΑχΙσΙΘ, 886 ποίθς οἩ 

ἄαἲ. ὰ, ο, Ἀπᾶ ο ἴῑθ πθαπῖηρ οἳ 

119 ἴετπι ἐπίσκ., δπᾶ 158 τεἰκίίοπ {ο 
πρεσβύτερος, Εθθ ποῖθα οπι πι. ΠΠ. ν. 
ΤἩηο Αροβί]ο Ίθτο οΏβ Ώρος {1πθ ἔοσπιθς 

ἀθερηαίίοη 1πῖο ἐῑιθ οπθ ἐ]αῦ ργθβοη{Β 
11ο ϱυὈ]θοί τηοδῦ ο]θισ]γ 1η Ἠ15 ο[βοίαϊ 

οαραοἱζγ, ἴπθ οπθ ἵπ πο Ἠ(β τοἰᾶ- 
Ώοπβ {ο ἴἨοβθ απιᾶος 145 τα]θ ποτ]ᾶ Ὦθ 
1ΟΒύ ΠΘΟΘΕΒΑΣΥ Το Ὦο ἀθβπθᾶ, Τ19 ϱχ- 

οε]]επί ἐχοαίῖθθ οἱ ΒΡ. ῬεαΙβΟΗ, που 

Ίρογ]ιθ, οἱ. 1, Ῥ. 271 Β4., ΠΠ8Υ Ῥ8 

πὰάθᾶ {ο ἴῑο Ἠςί οἳ νοκ οἩ θρίβοο- 
Ρ807 ποθῖοθᾶ οἩ 1 Τΐπῃ, Ἴ,οι: 148 Ῥοβί- 
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9 Αρ ο) , 4 30) 4 9 /' 4 4 
ὡς Θεοῦ οἴκονόμον, μὴ αὐθάδη, μὴ ὀργίλον, μὴ πάροι- 

νον, μὴ πλήκτην, μὴ αἰσχροκερδῆ, ἀλλὰ φιλόξενον, φιλ- 8 

Μοπς Ἀτθ, ἰπαί ερίβοορα] ϱοταιηπιθπῷ 

ψαβ "οὗ ΑΡΟΡΙΟΙΒ, αὖ Αροβίο]ς, ὑπ 
Αροβίομς,” Ῥ. 278. ὡς Θεοῦ 
οἶκον.] ΄ αξ δείπῃ 4οῶς εἰειναγᾶ ;᾽ Θεοῦ 

πο πΙζοαἑ ρτοταίπαποθαπᾶ θηχρ]Ώββῖς. 

ὙΝΠϊ]6 {Ἡθ Ρρτοτίοας (18 15 επ]ιαποθᾶ 
βπάᾷ οχροπάθᾶ, {πο ]οαᾶϊπρ τοι βῖδίοτ 

(ἀνέγκλ.) ἵ8 πιαᾶς πιουθ ϱγἰᾶθη{1γ τιθ- 
ο8ββ8αχγ ἔχοπι {1ο ροβἱβίοΏ οοοαρἰἱθᾶ Ὁσ 

ἐπθκαρ]οοῦ: Ἡρπιαςίἴπᾶθοᾶ Ῥο ἀνέγκλ., 

«5 Ἡρθ 16 8 βἰοπαχᾶ οἳ ἴμο οἶκος Θεοῦ, 

1πθ ΟΠαχοἩ οἳ 61ο Ἠπίης ἄοᾶ (1 Τήπι. 
Πᾶ, 18). Οµ ΕΠῖ6 πδο οἱ ὧς, 860 ΠΟἴΘΒ 
ον ΕΛ. τ. 28. Έτοπι π]ιαίῦ Ώας Όθοτ 

βαῖᾶ, Απᾶ τοπ 11θ Τ4ΟΥΘ Ῥτθσπαηξ 

χπθαηῖηρ Οἱ οἰκονόμος ἵα ἴλαῦ Ῥ8βεβρο, 

Φθ ΟΛ Ἠαχᾶ]γ οοπβῖᾶου τ Όοτ. ἵπ, τ 

(οοππρ8χθ τ Ῥοῦ. 1ν. το) 85 ε. Βἰτίοῦ 
Ρ4Σ811ε] οἳ {χε ρτεβεπή Ῥαβββρο. 

μὴ αὐθάδη] ' ποί θε[/-ωιῖῖεᾶ ;’ τοῦ, ἵπ 
8 ἀειναίίνθ ΒΕΠΕΘ, “ἨαιπρΏύσ,’ ἄοίἩ. 

(πάσἩ-Μάϊτίρ Ἰ, Ὀαΐ,ας Βστ, οογτεοί1γ, 

σπα ρεκσταιαή Ῥοπεακμοϊη, 

σι 691 5 ο δίο [άπιο- 

στα πο]απία{ο ϱα]-1ρείας]; τὴν δ αὖθά- 

δειαν αὐταρέσκειαν λέγω, ἄτερ. Ναπ. 

γοΙ. 11. Ῥ. 190. Τ19 αζῇ., ϱ5 199 ἀετ]- 

γαβίοη Βαρρθβίβ (αὐτός, ἤδομαι), 1παρΙΙΘΒ 

8 βεἡ-]οτῖηρ ερἰτᾳ, νη]ο]ι ἵπ εοε]εῖης 

οη]γ {ο ρτα [Ην 16ε]ὲ 18 τορατᾶ]θςε οἱ 

οίἵιετβ, απᾶ 15 Ἀεησθ σΟΣΩΠΙΟΠΊΥ ὑπερ- 
ήφανος, θυµώδηΣ, παράνομος, Ἠςθεγο. : 

αχϊρΠ1γ ἀθβΏθᾶ α8 ΄ᾳπϊ 86 ηοη 8οοοπ]- 
πιοᾶαῦ αΗ18, {άθοαπθ οπαπΊΌιΒ {ΠοοΥη- 

πηοᾶις 650, ΙΙΟΤΟΦΙΒ;᾽ Τζΐπα, 5Υ/ποῃ. 1. 

Ῥ. Ἰ41 899 65Ρ. ΤπθορΒταβί, Ολαγαοί. 

χν., [Απβ[οῦ.] Μ. Μογαῖ. τ. 29, πο 

6ββα7 οἩ {λίβ ποτᾶ {π Ῥαρ]ε], 4πποῦ. 
Το]. 11. Ρ. 626, απᾶ 1 ΠΙΤΙΘΥΟΙΞ εΣΣ. 

4η Περί, {π Ἴσο., απᾶ Ἐ]βπου, Οὔ8. 

Το]. ατ. ϱ. 329. Πέ ο6οατβ 1π {1ο Ν.Τ. 
οη] Ἠθτθ απᾶ 2 Ρεὔ. ΠΠ. 1ο, τολμηταὶ 

αὐθάδει». ὙΠποθς Ἠας Ἠετε τθ- 
τηβαχοᾶ ἰπαί αἡ ταῦἩοσ ἴ]ατ οὐ 18 ΡΥΟ- 

Ῥασ]γ τπιβεᾶ, α5 ἴ1ϊθ 4πδ116168 ατθ τηβτ]κθᾶ 

ψ{οἩ ἴπ αβεωπιεᾷ πιοᾶεῖ ΡίβΊοΡ οαρΏῦ 

ο Ἠατο {ο οοσχθβροπᾶ {ο 119 οὔ ορ (67. 

8 5ο. 4. ο Β., Ῥ. 666, ε. 6,---8ΡΡ7. 
πι άταπα τοτα θᾷ. 6): Ἰη α ϱεηοτα] 

Ῥο]ηύ οἳ τίεπ πο οΏβδιναίίοἩ 18 ἠ1ςῦ, 

Ῥαΐ ἵη {18 Ῥαχίίοπ]αγ 6889 ἴπαο μὴ 18 

ῬτοῬαῦ]γ ἆπο {ο {πο ορ]εοίίνο ἔογπα οἳ 

ἴο πεηίεποθ π πἩ]οῖι 19 βὐαπᾶβ; 5θθ 

Ῥοπβ]άς. ἄν, ἃ 501. ὀργίλον] 
έβοοπ. απ, «ἐγαεοίδίο; ἅπ. λεγόμ. 

ἵπ Ν.Τ.: ἔαβ βρεοἰ]Ιγ ἄεβπθᾶ ὮΥ 
Απβίοί]ο (ἨέΠήο, τν. 11), οἱ μὲν οὖν 
ὀργίλοι ταχέως μὲν ὀργίζονται καὶ οἷς 

οὐ δεῖ καὶ ἐφ᾽ οἷς οὐ δεῖ καὶ μᾶλλον ἢ 
δεῖ, παύονται δὲ ταχέως. Τ89 Ἱεηρί]- 

επθᾷ {ετπηΙπδ/ίίοη -λος, ΘΕΡ. ἵΏ -ηλός, 

-ωλός, ἄἀεποίθβ /Ἠαβίζ, ὁουβίοιη, 

Βαΐω, γ. ϐ 110. 126. μὴ 
πάροινον, μὴ πλήκτην] 866 ηοῦθη ο 
τ Τΐπι, 1, 8, Επιᾶ 01 αἰσχροκερδῆ, {ῦ. 
11, 8, απιᾶ οοπαρ, Ῥδ]ουτ, νετ. 11. 

8. φιλόξενον] «λορραῦῖε; 8ο Τΐπι. 
11, ο, 6ΟΊΑΡ. γ. 1ο, 3 1οΆη 5, 6. ΤΠΙ8 
Ἠοβρί{αΗΐΥ, 85 ΟοπγΡ. τεπιατΚς, ποτ]ᾶ 

Ῥο οβρεοία]1γ ποπ ὝἩεη Οὐτ]κίαης 
{ταγε]ηρ 1τοπι οηπθ Ῥ]8ο0θ ἔο απιοίμος 

πχ τεοε]τεᾶ απᾶ {ογπατᾶρᾶ οἩ πει 

οπτπεγ Ὦ5 ἐΠεῖτ Ἐτείπτει, Τ16 ρτε- 

οερύ πιαδί ποὺ ἩοπεὙετ Ὦθ ἴοο τηπο] 

Ἠπαϊ[θᾶ; οοπηρ. Ἠοῦ. αΙ. ». 

φιλάγαθον] ΄α ἴουεν οἳ οοοᾶ,) “Ῥεπῖρ- 

Ώησπι,) υ]ρ., ΟΙαχοπι.; 868 ποῦθς οἩ 2 

Τύπι, 11. 3. Ἔετθ ϐὖ Βτεί βἱρΏί {1ο 

πηββου]ῖηο τοίθγεΏοθ («Ῥοποτίτη ΑΠΙΔΠ- 

ἴεπι,᾽ 56.) παὶρΏῦ 6εΕ6Τ1 πἹοτθ ρἱθβῖρ]θ 

858 {ο]]οπίπρ φιλόξενον (Βεὔ.); εΏ]], ο 

{Πρ οἴλον λαπᾶ, ἴπο ἰταπβΙ ο τοπα ἐπθ 

βρεοῖα! {ο {19 ϱεπετα], τοπι Ἡοβρ]ζᾶ- 

Ἡ!ή {ο Ίοτθ οἱ ροοᾶ απᾶ Ῥεπεγτο]εποε, 

ψγοπ]ά ΔΏΡΕΒΣ πο 155 αρρτορτία{θ; βεθ 

Ὑγαβᾶ, νἩ. 22, Ψηπθτο ἴ]ο ταῦ. (Π1ουβᾶ 5ο 
Ἱπιρ]ϊοᾶ Ὦγ ΡοἩ]θάβπας, 7,60. 5.7.) ἄοθβ 
ποἑβεθπι ο Ῥθ {ο Ρ6ΙΡΟΠΒ, Ῥοΐηπιθαι- 

πρβ 916 ῬτοῦββΙΥ αἀπαβαϊρ]ο (Βοεί 
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ϱ άγαθον, σώφρονα, δίκαιον, ὅσιον, ἐγκρατῆ, ἀντεχόμενον 
ω - 9 - 9 τοῦ κατὰ τὴν διδαχἠν πιστοῦ λόγου, ἵνα δυνατὸς ᾖ καὶ 

- 9 - / - ϱ ’ 9 4 

παρακαλεῖν ἐν τῇ διδασκαλίᾳ τῇ ὑγιαινούση καὶ τους 
ϕ ν ν 1 / 

αντιλέγοντας ἐλέγχειν. 

Ἡ. Ῥαΐπα, Τεα, 5.ν.), Ὀπί ἴηθ ΑΠαΙοΡΥ 

οἳ αἴπιί]αχ οοπιροαπᾷβ (6.0. φιλόκαλος) 

ψοπ]ᾶ Ῥοϊηῦ ταΐἨετ {ο {ιο ποαἴας, 

σώφρονα]“ ἄἰθογεεῖ, ος «εοῦογ-πιζπᾶσᾶ,; 
868 ὨΟΙΘΒ οἩ τ Τήπι, Π. ϱ, Ψηθτθ 1]θ 
χηεαηῖτπᾳ οἱ σωφροσύνη 15 ΏτΙΘΒΥ 1ΠΥ68β- 

Πρα[εᾶ. 

δίκαιογ, ὅσιον]' ἐρ]ιέεοις, Ποῖγ; οοτηΡ. 
α ΤΗςΒ8, Π, το, ἘΡΗ. 1γ. 14. Τηθ 
οτάίπατγ ἀῑδποίοη τθοαρί]αἰθᾶ Ὦσ 

Ἠπίλ., περὶ μὲν ἀνθρώπους δίκαιος, 
περὶ δὲ θεοὺς ὅσιος (866 Β]αΐο, «ογᾳ, Ρ. 

Ρο7 8), ἄοθρ τοῦ βθετα βα/(Ποϊθα(]γ ες- 
8οῦ απᾶ οοπργθἸθηκ]το {ον {πο Ν. Τ. 

Δίκαιος, 88 ΤΙ πΙΘΊΠ 90561ΥΘΕ, χθοῖθ 

ἁἰοίίαν οὗ απῖ {18 {ββαπθ Βοτταῦ, οὗ 

ααὶ {οί ᾳαοᾶ Ἰοπθβίπτη οὗ «ᾳ παπι 

Ῥοβίπ]αί,᾽ ΦΥΠΟΠ, 1. Ῥ. 211 ὅσιος, 88 

1ης Β8Π1Θ βπίΠος αἀπαῖίς (ρ. 26), 18 
ΙΠΟΣΘ α111θᾷ πἩι ἁγνός, πᾶ, ας Ἠατ- 

1685 Ὠλβ Ποπ (ἨγΛοῬ. Ῥ. 427), ἵπ- 

νοἱγθβ ταί]ιαν {1ο 1ᾶ6α, οἱ ο 'Ἠοισ 

Ῥιπ1{γ,᾽ 5εθ πούῦθβ οη Ελ]. ἱν. 24. Τηθ 
ἄθτίγαίίοη οἳ ὅσιος ΒΘΕΣ1Β {ο Ὀς του 
ἀοπρ ία]; 6εο Ῥοῦΐ, βέγπι, Εοτεε]ι. οἱ. 

1, Ῥ. 126, οοτηρ8γθᾶ ση Ῥεπέογ, Ἠωγ- 
2εἴῖει, Ὑοἱ. τ. Ῥ. 436. 

ἐγκρατή] ΄ἐοπιφρεγαίε;' ἄπ. λεγόμ. ἴτ 
Ν.Τ., Ραῦ 16 ϱαὈβί, οοοατΏ ἵπ Αοίβ 

αχὶν. 26, 8]. ν. 23, 2 Ῥεί. Ἱ. 6, αηᾶ 

ἴπθ (αθβτ]σ απ]ᾳπθ) τοειὈ ἐγκρατεύ- 
εσθαι, ἵη τ Οοχ. τᾶ, ϱ, 1Σ, 26. Τηθ 
χηρΏπῖηρ 19 β/]οἰθΏ/{1Υ οἷθᾶσ {χοπι ἴ1θ 

ἀθιϊναῦίοη (τὸν πάθους κρατοῦντα, τὸν 
καὶ γλώττης καὶ χειρὸς καὶ ὀφθαλμῶν 

ἀκολάστων, ΟἨΣγ8.), επιᾶ ἔπουρ]ι οἳ 
60ΥβΘ Τ6Ι7 Ῥοχπθηῦ {η χθβρθοῖ οἳ 
εΠΡΙᾶο (οοπιρ. Ὦο Ίπ,), πθθᾶ {η πο 

ψαγ Ότο] εθᾷ Ιω 1{βαΡΡΙΙοβ{ἱοῦ; οΟπιΡ. 
Βαΐσος, θεα. Β.Τ. Το]. ι. Ῥ, 1οοο. 

ϱ. ἀντεχόμενον] 'λοάέπρ Γαε ; 
οοπιρ. ΜαίΠ. τῖ, αν πο χγἰ, τ3, 

αηᾶ 1Ώ 8 Βοπηθψ]αῦ πἹοτθ τθβίτ]οθεά 
Β6ΠΡΘ 1 ΤΗΘΒΒ, Υ. 14, ἀντεχ. τῶν ἀσθε- 

νῶν. 116 ἀντὶ ΒΡΡΕΒΤΒ 10 1ηπτο]τε 8 

{αϊπῖ 1άρα οἳ πο]άίπρ οί αραλπεῖ 8ΟΠ16- 

ήπρ Πορέέ]ο οἵ ορροείπρ (οοπαρ. Ῥο5ῦ 

Ἡ. Ῥαΐτα, Γεω. Β.Υ.), πΠϊοἃ Ώοψετες 

Φλβ6θς {Πίο {ἐπαῦ οἳ «θεά αβί αρρί- 

ομ{1οα 0ο, ῴο.; ϱ.0. τῆς θαλάσσης, 

ΤΠασγᾶ. τ. 12, Ῥο]γῦ. 1. 58. 3; ἐλπί- 

δος μηδεμιᾶς, Ῥο]γΏ. τ, 56. ϱ, ἵτπ νησι 
8606 ααἴλου ο πυποτᾶ {8 ται ο0πΙ- 

Π1ΟἨ; 5θθ Βο]ἩπγείρΗ. Γιο. Ῥοϊψὸ. 8.7. 
τοῦ κατὰ κ.τ͵λ.] ΄έπε Γαὐέ]}ωῖ ιωογᾶ 
τυ]ήο] ἐς αροοτάίπρ {ο {1ο εασ]ήπῃ ;᾿ 0.6. 

{πο ἐχυθ ΟΗτ]ρίαπ ἄοοίτίτπορ πού {ογζ]ι 
15, απᾶ αργθεῖπρ ψΙ(Ἡ Αροβίο]ο ἴθασ]ι- 

πρ; οοπαρ. 2 Τϊπα. ἆ, 13, λόγων ὧν 

παρ) ἐμοῦ ἤκουσας, 10. 1. 14, µένε ἐν 

οἷς ἔμαθες. Τ1εχθ 18 βοπιθ 5ΗρΏί ἀἱδῆ- 

ου] στα {πε εκρ]αηβ]οη. ΤΠεροβι οτι 

ο {116 ποτᾶςβ 5Ώοπε Ρ]α1η]γ μιαί έἨετα 

8χθ ποῦ ἴἔρο ἀῑδίϊποί βρεοϊΠσοβίοης ἵπ 

χθβρθοί οἳ {ηθ λόγος (Πογᾶεπτ.), Ῥιέ 

οπ6 ἀπ τεβρεοῦ 06 {Ἠθ πιστὸς λόγος, τίπ. 
τα 16 16 κατὰ διδαχήν, ΄Θύτη ἀπῖ β6- 
οππᾶσπα ἀοοὐτίπαχα εί Βᾶε]επα 56ΙἨ1Ο- 

Ώρθτο, Τα]ρ,: πο οπ]γ ἄοπλρύ 1β π]ιαῦ 

τηΘΑΠΙηρ8 Όχθ ἴο Ῥθ αββὶσπθᾶ ἴο κατὰ 

Απᾶ διδαχή; 18 19 (α) ΄Βατο νηξ]ι 1θ- 

Βρεοῦ {ο ἑεβοβίπρ οἵΏογβ’ («:τετόε 1ρ- 
αἶπς Εἰπό τερα]α, τογ]θαζῖς,᾽ 66τοπιθ), 

διδαχὴ Πατίηρ ἴἨνπβ 4Ώ βοὐὶνθ τοίθί- 

εποθῦ ος (0) «βατ 1π αοοοχᾶβπος να 
1πθ ἐθδολίπρ σεοθἰνθᾶ (85 19 Παί]ι 
Ῥοεπ. {πρβ Απ), διδαχὺ Ὀείης 

νβ]εθη ραςβϊτε]σὸ ΟΕ ἴπθςο (ϐ) β6βπιβ 
οοτζαϊπ]σ {ο Ἱαπαοηϊπο Ὀθβί σέ ἴπθ 
ΏΟΙΠΙΑΙ τηθαηῖπρ Οἱ πιστός ; ἴμο ἑαλἰ]ι- 
{41 ποτᾶ {8 Βο οπ αοοοαπέ οἳ 198 8ο0- 
οοχᾶκπορ πι Αροβίοιο Ἰεδολίπρ. 
ΟΕ 199 οἶμος 1πΐθΥρχ. ἐλλαῦ πηοῦίοθά Ὦσ 
Ἐ]αί6,2 (οοπαρ8χθ 091.) ,' ἀοοῦτίπβ θα- 



1. ο, 190, 11. 

ΤΠΘΙθ 96 ΠΙΑΩΥ ον! 
φθασθγθ απᾶ 5θάπσθτςς 
{16 Οτείαπ οἨλαταοίετ 

187 

. 

Ειἰσὶν γὰρ πολλοὶ καὶ ἀνυπότα- 19 

Ίας αἴπαγα Ῥεεν Ὠκά, ΚΤΟΙ µαταιολόγοι καὶ φρεναπάται, μά- 
8ο τερακο απἁ ΕΤΗ 
{πεπι. ἴπ 1πθ ππὸο- 
Ἠενίηρ απᾶ Ῥο]]πθά 
έπετε 18 ποῖ(]ος Ῥισ1ζγ, 101, πος οΏθάίεποθ. 

ἀῑεπᾶίβ Ποταϊηίρας ΙπβευγίθΏΒ,᾽ ΒΘΘΠΙΒ 

85 ππᾶπ]γ ζο ΡχΘ8Η κατὰ (οοπαΡ. τοΓ. 1) 
88 μα οἳ ῬαρλΏοὶ (4πποι. Το]. 1. 
Ῥ. 681), 'βδσπιο ἄοοὐτῖηεν,᾽ ππᾶπ]γ οἳ- 

βοπχθΒ 16, καὶ παρακαλεῖν 
κ.τ.λ.] αἱ «εῖῖ ἰο επ]ογὲ τυδέ] έλε 
βοπιᾷ ἀοοίγίπε αξ, ἅο.: οἩ ἴλθ οΟΠ- 

ὨΕΣΙΟἨ καὶ...καΐ, 866 Ποῦθβ ον 1 Τίπε, 

Ίν. 1ο. ἂν 18 Ἠετο ἱπβἰχυπηεηίζα], 8 

οοπβἰτπσἑίοπ Ῥοχ{θοῖ]γ πβίττα], θ8Ρ6- 

οἵα]]γ {π οΆβες Ἠκο έ1ιθ Ῥτεξβοη{, πἩθηι 

εἰλιο οῦ]εοῦ της” Ὀθ οοποε]τοᾶ 48 οχϊεῦ- 

ἄτρ Ίη ἴῑνο Ιπβίτιαπιεηέ ΟΣ ΤΩΕΔΗΡ;᾽ 16Η, 

6γ.δ6ᾳα. 3; 899 Ἠηος, ἄγ.8 48. 8, Ῥ. 

846, 8πᾶ ηοίεβ ο 1 Τ/689. 1Υ.18. 0η 
ὑγιαιν. διδασκ., Β6θ ΠΟΊΘΒΟΠ 1 Τζπι.1. το. 

ἐλέγχειν] /“ἰο οοπ]ιίαε:᾿ ἴπε ποτᾶς οἳ 
ΟἨ1ήΑ. το ἀεβη[ΐε, ὁ γὰρ οὐκ εἰδὼς µά- 
χεσθαι τοῖς ἐχθροῖς...καὶ λογισμοὺς κα- 

θαιρεῖν...πὀῤῥω ἔστω θρόνου διδασκαλι- 

κοῦ, Τ16 οἶαπεο Ιεμᾶς οἩ 1ο βπῬ]εοῦ 

Οἱ ΥθΓ. 1Ο. Οη τοὺς ἀντιλέγοντας, 

ερβἰπδαγετβ,) 699 ποίθθ ΟἨ οἩ. 1]. ϱ. 

το. γάρ] Τη οοπβτιιΒήΟἩ ΤΙΟΙΘ 68- 
Ῥεοἶα11γ οἳ {πε Ῥτοοθᾶ(ηρ οἸθαβθ. 

πολλοὶ καὶ ὄνυπ.]'πιαπν απγωῖ ναΐπ- 
ἑαΐῤεγα απᾶ ἐπιυατᾶ ἀεσείῖυεγα. Ττπ Ἠϊβ 

βθοοπᾶ εὔ {οι Τέβεᾗ. Ἠββ Ἠθτο πιδᾶς 

{πο Ἱππρχογοεπηθη{ς; Ὦθ ας τθεβογθᾶ καὶ 

τή ΡΕΣΕΑΚΤΙ; α].;: Οἶ8τοπι,, Απρ. 

να]ρ., αἰ.; ΟἨ1γβ., Ώατα, (Έεο.)---1ἴ8 

οπαϊββίοη {οιρΏ ποῖ] βαρροτἑεᾶ ΓΑΟΙ 

δὲ; 2οπ1ςβ.; (Γ,αοἶπ.)]θδἵηρβΡΡΕΤΕΠΙΊΥ 
χο{εταὈ]θ ἴο βἩ ΙσποτβΏσθ οἳ {1ο 14]- 

οπιθθῖο πολὺς καί (1ε1Μ, γ. 8 75ο. 4. 

4): ἃθ Ἠ8β 818 τεπιογθᾶ {πθ 6οπΊηια, 
(1{αεἶππ.) αξίες ἀνυπ., 88 ελαῦ πγοτᾶ 18 
οἶθατ]γ 8 αἰπαρ]ε αἄ]εοίῖτε, Ῥτοβσεᾶ {ο 

µαταιολ. 8πᾶ φρεναπ., ΔΠᾶ βετνῖηρ {ο 

6πΏβ ορ {1θ πθοθββΙ{7 ΣΟΥ ἐπιστομίζεῦ. 
ΠἩς µαταιολ. (ἄπ. λεγόμ., Ὀαῦ 566 1 

ήπιε, 1, ϐ) απᾶ φρεναπάται (ἄπ. λεγόμ., 
Ῥαΐέ βεο ἄαὶ, τί. 3) τα ἴλπο Ιθαάϊας 

λιστα οἱ ἐκ περιτομῆς, οὓς δεῖ ἐπιστο- 11 

βαυβήαπἰῖνα] ποτά. ΌηΠ φρεναπάτης 
(πιοης ἀθοθρίος,) {ετοπιθ, “πωθ]ίης 
ἴο 605 6 παϊπᾶς ο{ηθη, 95τ.), πἩ]ο]ι 
βθ86π18 {ο πιαχ]ς {πο ἑπιωαγᾶ-ιωογ]ήπᾳ, 

ἐπούπμαίίπρ, οΏαταοίες οἳ ἴπο ἄθοεῖν 

(ααα,..πιοηίος Ποππ στα ἄεπιπ]σεηέ 
οὗ αααβί {ποαηἰαηῦ,) Ο81τ.), 566 πούθβ 

οπ σα]. τί. 3, απᾶ οἩἳ “Πε ο85ο οἳ 
ἄθοθίτεια απᾶ ἀεοεῖγεᾷ) ϱβεπετε]]γ, 

Μας], 66η. Χχιχ. Υο]. . Ῥ. 717 βᾳ. 

οἱ ἔκ περιτοµῆς ἄεβπιθ πιοχθ ρβτίίοι- 
18115 {πο οτ{ρῖη οἳ 1119 παϊξοΏ{θΕ; οοπαΡ. 

τετ. 14. Τηε ἀεοείτετα Ώρτεπιεπ{]σπρᾶ 

πετθ οργίοιβ]Σ ποῖ αποοητετ{εᾶ 465, 

Όαῦ οπάαΙπίηρ Οχ]εΙαπς, Α, Εἰαΐθ οἳ 

{πηρε ποῦ απ] κα]γ παει 16 1 ΤΘΠΙΘΙΙ- 

Ῥετεᾶ {ῑαί πιοτο ματ Ἠα]{ α οεηῦισγ 
Ῥεΐοτθ {Πίς {πιο ζ6επβ (ροτπαρβ ἴη 

ΒΟΠ16 ΏΙΠΙΏΕΙΒ) που Πτίηρ {π Οτείος 
590 οβερΏ. Απόίη. στη. 12. 1, 19. Βεἶζ. 

ε)ωά. ττ. 7. 1, ἄπᾶ ῬΗ1]ο, Τιερ. αἆ σαΐηπε, 

836, Το]. π. Ῥ. 587 (ο. Μεηρ.). ΟἨ 
ἴπθ ϱχΡτθββῖοΏ οἱ ἐκ περίτ., Ο601ΩΡ. 

ηοῖεΒ οπι. άαἴ. 1. 7. 
11. οὓς δεῖ κ.τ.λ.] ' 0056 πιομέ]ιε 

πηιιέ Όε εἰορφεᾶ,) ΛπΙ.; . ροοᾷ 1ϊο- 

τηβ {910 ΥΑΠΕΙΒΤΙΟΠἨ, Υ6ΙΥ ΒΠΡΟΓΊΟΣ {ο ἴμθ 

Υι]ρ., ΄4ποΒ οροσίεί τεάαχρι1,” πἩΙοἩ, 
{πουρᾶ τηαζάηρ ἴῑπθ τεἴεθηοθ ὔο τοὺς 

ἀντιλ. ἐλέγχ. (Σετ. ϱ) 8 5419 πιοχο οτἰ- 

ἀθπί, ἵβ ποῦ βι/Ποϊεπ{Ιγ οκαοῦ. ᾿"Ἠπι- 

στοµίζειν Ἠ88 στο ταθβηΙηρΒ; εἰίπασ (α) 

εγεπ]β 606Ο8ΙΘ;᾽ ἐπιστομιεῖ καὶ ἐγχα- 

λιώσει, ἘΠάἱο, Τιερ. ερ. ττ. 53, 
γο]. π. Ρ. 117 (8. Μαπρ.); οοπιρ. 

18ππθβ 1, 3, αηᾶ ἴλο Ίαχρο ΗΕί οἳ εχσ. 

1η ΤοῬβπαχ, Οὔδεγυ. Ῥ. 425: οἱ (8) ' οῦ- 

ἔπχατθ 08, Βοζ8, 5099 ΟΚΩΟΩΣΟ 
ιο δρ} 

[οοο]αᾶετο ο5] Θστ., Τ18οΡΗ.,---ἴπε 
τηθαπῖηβ χηοβύ βαναὈ]θ {π 1ο ρτοβεηό 
0886, Απᾶ ΡοτΏαγς τηοβύ 6ΟΠΊΠΙΟ1; β8 
{πρ εσςσ. ἵπ Ἰοίεῦ. θπᾶ Ἠ]σιου ὑπ ἶοο., 
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4 ή / / ο] μίζειν, οἵτινες ὅλους οἴκους ἀνατρέπουσιν διδάσκοντες ἃ 

12 μὴ δεῖ αἰσχροῦ κέρδους χάριν. εἶπέν τις ἐξ αὐτῶν ἴδιος 

1πθτηοβί ρογΠηθπύ οἳ γΏ]ο] {5 ῬοτΏαρβ 
Ἰωποῖβη, Τρ. γαρ. 8 35, ἰχθύν σε ἆπο- 

φαγεῖ ἐπιστομίζων. 

οἵτινες] “ἔπαεπυιο]ι αἲ ἐλε; εκρ]ατΒ- 
{ου 1οτσθ οἳ ὅστις, 889 ηοῦθβ οπ 6αἶ. 

1ψ. ή. ὅλους κ.τ.λ.] 
εουετέἉγοιῦ 10]ιο]ε Ἱοιιδες; ᾿1.ε. “βαρτετίῦ 

1ο {αλ οἳ π]ο]ε {πη]1168,’ 116 εΠΙ- 

Ῥ]αβίᾳ τοβέίπρ αΡΡΥ. οἩ {πο αἄ]θοίίτθο. 
᾿Ανατρέπω ο0ΟἳΣΒ αρθῖη σ Τΐπα. Ἡ. 18, 
Ῥαΐ Ίρτο, ἔτοπα 168 οοταὈϊπαίοη νηἩι 

οἴκους, 18 Αι Η {416 11οτθ βρθοῖΒο: 6κς. οἳ 

ἀνατρέπειν, ἴπθ πιθαπίπρ οἳ ππ{οἩ Πο ῦη- 
οτε 18 απ1({θ οἶθατ, 9τθ οἶθᾶ Ὦ Κ7)Κθ, 

009. Το]. ττ. Ρ. 378. 186 {οτπιπ]α 18 
βἀορίεᾶ ἵπ Οοπο. Ολαἱσεᾶ. 081. 23. 
ἃ μἡ δεῖ] «ἐήπρ ἐ]ιοι! ε]νομ]ᾶ ποῖ;᾿ µή, 
ηού οὐ (85 πβυα]γ ἵπ ιο Ν.Τ.), αξίας 
{19 το]αξῖτο ὅς; ἴ1θ οἶββς 16 Ώετο οΠΙΥ 

βρο]εη οἱ ας οοποεῖτοᾶ ἔο Ῥο {η εχἰϱῦ- 

οπσθ, ἐποιρῃ τοβ]1γ ]ιαί οσἱεύεποθ παβ 

ηοί ἄουραα]; εθο Ίήπου, (Υ. 8 55. 3, 

Ῥ. 426. Ἰπ τοΐθτεησθ το ἴλθ ἄἰβίίπο- 

ση Ῥείπθεοη ἃ οὐ δεῖ αγᾶ ἅ μὴ δεῖ, 

Ὢληθυ χείθΓς {ο ἴπθ εκκ. οο]]οοζεᾶ Ώγ 

αγΙ6σ, Ρανὶ. Νερ. Ῥ. 249; 88 ἨοπθΥες 

{λαέ ευ 11]-αχχγαηρεᾶ Ηςῦ πΙΠ] ῬτοῬα- 

817 ἄο 15419 {ος 16 τθαᾶςτ, 16 τιαγ Ὦθ 

{ατίχιευ βαἰᾶ ἴλαί ἃ οὐ δεῖ ροϊπῖβ ἴο 
ἐΠήτιση σΊοἩ αγθ ἄεᾗι{εἩ) ΙΠΊΡΥΟΡΘΣ ΟΥ 

Σοτριᾶᾶρα, ἃ μὴ δεῖ {ο ἔλαπρε πΏ]οἩ αγ 

βο, θἵχιαυ {πι ἐ πιίπᾶ οἱ ἐπο ἀθεοτῖρον, 

οἵ. ψἨ]οα (88 Ἡθτο) ἀθτῖνο α Βεπιῖηρ 
οοπἰέπφεπσ οηΙψ ἐχοπα ἴ1θ πιοᾷρ 1η 
ψπ]σοὮ 1ο εαρ]εοί ἵ6 Ῥτοβοπίεᾶ, Οµτ 

{ιο απο οἳ οὐ απᾶ μή πΙἴΠἩ τε]α[ϊτος, 

Βθοἴ]ιο ὈτίοΌπ{ ρεγβρ]οποπββ{α{θπιθηῦ 

οξ Ἠοτπῃ. οπ γέρου, Νο, 267, απᾶ Ἐτῆ- 

6εσ, Αρτασλ. 8 67. 4. 3. 

αἱσχροῦ κέρδους] ΄ὖαθε ϱαἰπ, --αιθτκ- 
Ἰηρ ορια ίσα] {1ο αὐζοτ]γ οοττηρί 
οπαχαοίον οἱ ἴθβο ἰθασλατβ. 1Τὲ γβ 
τοῦ ἔχοτη {ρηβ{ᾖήοδ] τηΟΔΙΥθΒ ΟΥ Β ΥΠΟΥ- 
Ρίᾶ οππᾶ Ῥματίρα]οβ] (Μαὐα. σχἰ. τς) 
1ογθ οἳ Ῥτοβε]σζίπᾳ, Ὀαέ Εἰπιρ]σ {ἕοτ 

βο]βε] ορ]θοίς απᾶ ἀῑτίγ ϱα/πβ. Τ19 
ποτᾶβ 1ΙΑΥ ΑΙβο Υ6ΙΥ ΡτοαὈ]γ ατα 
μβᾶ τείειοποθ {ο {πθ Ρεπετα] Οτοίμη 
οἹαταοίετ; ἴπθ τοπιαχ]ς οἱ Ῥο]γλίτς 1Β 
ται ποβίοθβΏΙθ; καθόλου δ᾽ ὁ περὶ τὴν 

αἰσχροκέρδειαν καὶ πλεονεξίαν τρόπος 

οὕτως ἐπιχωριάζει παρ αὐτοῖς, ὥστε 
παρὰ μόνοι Ἐρηταιεῦσι τών ἁπάντων 
ἀνθρώπων μηδὲν αἰσχρὸν νοµίζεσθαι 

Κέρδος, Η8ὲ. πι. 46. 3: Βθ9 Μειχβῖπβ, 

Ογεία, τν. 1ο, Ῥ. 231. 

πο. ἐξ αὐτῶν ο8Ώ ΟΠ17 τείεχ 60 11λοβθ 
ψΊοπη {11 Αροβί]ε 15 αροταῦ {ο πιεη σα 

ὮΨ πατηρ,---ἴ1θ Οτεΐμης; τῶν Ἐρητῶν 
διελέγχων τὸ τῆς γνώμης ἀβέβαιον, 

Τηθοᾶ. Το ταίετ {πθ Ῥτοποῦ {ο {19 

Ῥγθοθάᾶίηρ οἱ ἐκ περιτ., Οἵ πολλοὶ κ.τ.λ. 

(88 ΑΡΡΥ. ΜΑΜί1.), που]ά ἴπγο]το 1 

ΞΕΒΙΙΗΡΡΙΟἨ ἐμαέ ἐπ Οτεία 66π5 Ἠδᾶ 

Αβεἰτα]α{θᾶ αἲ] ἐῑιο Ῥοσοπ]αγ οτ1] οἶο- 

πιρηζς οξ{Πθιβ νο Οτείαη (6εοΏο Ἠ.), 

8 βοπιοπΏβέ πππθοβββασγ Ἀγροί]εβίβ. 

Τ]ιο Οτρίαηβ ἀοβοιγοᾶ {πο οθηβατο, ποῦ 

85 Ὀεΐηρ {πεπηθε]νεβ{α]θθ {εασπετα, Όαῦ 

86 τθβᾶΙ]γ ρἴνίηρ θα {ο ΕΠΟΗ. 

ἴδιος αὐτῶν προφ.] /ἐπείγ ου {Υ0- 
λε Έηθχθ 16 Ώθτθ πο τεάπηᾶβπογ; 

αὐτῶν βἰαΐθε ἐ]ιαί Ὦε Ῥε]οηρεᾶ {ο ἴπειη, 
ἴδιος ΙΩΒΥΙΡ ἴπο απ ]ιθβῖς; Ἡθ πας 

Ῥτορᾗοί οἳ δ]ιαῖτ ο1ύπ, ποῦ 016 Οἵ 8ΠΟ- 

ἴλατ οοιπ{ΣΥ, οὐ γὰρ Ιουδαίων προφή- 
της, Τηθοᾶ.; 5εο Ὢπατ, γ, ὃ 22. Τ, 

Ῥ. 140. Τ1πθ ρτορ]εῖ Ίθτο αἰ]αᾶςεά ἴο 
18 ποῦ ΟΑ]Ηπαβοῖας (ΤΗεοᾶ.), Ὀας ρί- 
πιρη]ᾶςς (0178. 8ἱ.), , ΟτΘί8η, Ῥοχη 

αἲ Οποββιβ οἵ ἀΟχύγ18, Ε81ᾷ {ο Ί8γθ 
Ῥθεπ Ρρτίθβί, Ῥαχᾶ, απᾶ β66Σ, ΔΠΠΟΗΡ ΗΙ8 

οοππίπσπαθη, {ο Ἠατο υἰιζοᾶ Αίῑοπς 

α οτί 596 .ο., απᾶ {ο Ἠατθ ἀἱθὰ 6οοπ 
αξοιγιιτᾶς 49Ώ0τθ 159 76418 οἷᾶ. ὮἩο 
ΆΡΡΘΗΙ8 {ο Ίατο ἀοβοιγεᾶ ο {Π6]ο 
προφ. ἵπ 188 Γα]1θξῖ 6οπβο, Ὀθῖπρ ἑθτπαθᾶ 

Ά θεῖος ἀνήρ, Ε]αΐο, 1600. τ. Ῥ. 642, 

απᾶ οοπρ]θᾶ π1{Ἡ Ῥαβοίβ αηᾶ {1ο Βττ- 
ἔἨτεραχι ΘΙΟΥΙ ὮΥ Οἴοεχο, ἆο Ὀΐν. 1. 18. 
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αὐτῶν προφήτης Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται, κακὰ θηρία, γα- 

στέρες ἀργαί. ἡ μαρτυρία αὕτη ἐστὶν ἀληθής. δύ ἣν 13 
μα) 3. 9 4 λ ῃ 4 ε , 9 - 

αιτιαν ἔλεγχε αντους αποτοµως, ινα υγιαινωσιν εν τή 

Τ10 γετεο ἵπ ᾳαθβίίοη {6 τοϊοτγρᾶ Ὦτ 
Φοτοπιθ 6ο ο ποτῖς οἳ Ἑρίπι, περὶ 

χρησμῶν, ΈῬοχ {ατίεχ ἀθίαῖ]ς ϱοο Έα- 

Ῥτϊοίας, Β{δί. ἄγώσα, 1. 6, Το]. 1. Ῥ. 36 

(0. τ7ο8), απᾶ Ἠείπτίοα, Ερπιεπἰᾶεε 
(1μθἳρς, 18ος). ἀεὶ ψεῦσται] 
ἑαΐωαφα ἴίαι.᾽ Ῥερεαίεᾶ αραῖι ὮΥ 

Οαπιαολας, Ἠγπιη. αἆ ὅ7ου. 8, θπᾶ 14 
βπἰα αγ οα Ὦθ ὑγαςθεᾶ, α, οἈαχαοίθς 

οη]γ ἴοο πο]] ἀρβοτγοᾶ: ΊεποῬ {πο οἩ- 

χθηῦ ῬτογοθιΏ, πρὸς Ἐρῆτα κρητίξειν, 

ῬοἱγΌ. Ἠίθέ., στ]. 21. 6, 866 8ἱ6ο 10. 

στ. 4δ. δ, Οτἰᾶ, γί, Αππ.1. 108; 6011Ρ. 

πα, ΕΗΒ. Β.ν. «Ἐτεία, Το. :. 

Ρ. 676, Μειτεῖας, Ογεία, 19. 19, Ρ. 224. 

Οοταγ τορατᾶς {1ρ ἀθβρῖσοαδ]οθ τῖορ 88 

ποῦ ἠπαρτοραβίσ 8, Ῥεᾳπεβί πΊ]οὮ ἴπεΥ 

χθοθἰνεά ἔτοπι ἐπαῖτ εατ]γ Ἑ]λαπίοίαα 

οο]οιβίβ; οοταρ. ἩἨθθτθῃ, ἨἱείοΥ. Τ6- 

βεατε]εα, Ὑοἱ. πα. ϱ. 25 (ΤταΏε].). 

κακἀ θηρία] /ευἡζ Ὀεαρίς,᾿ ἵπ τεΐρτεποθ 
{ο ἐλΠεῖτ πι]ᾶ απᾶ απίαπιθᾶ παίατθ 

(οοπαρ. 1οβερΏ. Απιΐᾳ. ἅττι, δ. 6, πονη- 

ρὸν θηρίον ἵη τεῖριθησθ ο ΑτοβοΙαις, 

Άπᾶ {1θ οκχ. η ὙΓεζεῦ. απᾶ ἘγρΙθ), 
Απᾶ ροβςΙΏ]γ, ἔποις] ποῦ βο ρετποη- 

1Ψ, ἴο ἴλπαίγ αἰσχροκέρδεια Βπᾶ αὐίου 

ποχζμ]θβεπθβΒ, Ῥοἱσο. Ηἰοέ. στ. 6. ϱ. 

ΤΊογ {ογπιρᾶ ἐ1θ ᾖτεί οἱ 19 ἴλτθς ραᾶ 
κάππα΄Θ(Ερῆτες, Καππάδοκαι, Κίλικες, 

τρία κάππα Κάκιστα), Πᾶ ΒΡΡΥ. ἆθ- 

βογνεᾶ ἐλοαῖτ ροβἰοπ. 

γαστέρες ἀργαί] ΄ά]εῬε]ζέεε;) ἆ, ἐ. ΄ ἆο- 
ποϊμίηρ ᾳ]αύίοπς,᾽ Ῥεϊ]ς, οοπ1ρ. ΡΗΙ1. 

11, το; ἵπ ταξ. ἴο ἐλαίτ ε]ούμ[α] βθη- 

απαΠέγ, ἐμθῖχ ἀπ]] ᾳ]αύξοαγ απᾶ Ποθι- 

Ποιαδηθβς; ρα] οἱ 1ο] οὐῖο ἀθᾶα1έερ, 

Ἐί. ἈΤ1ο Οτείαπ οἩαχβοίετ π]ΙοἩ 
ἰναπβρίτες 1Π Ἐ]αΐο, 1600. Βοοξ τ., ἵπ 

ΤΩΑΏΥ Ῥοἱπός οοπΏττη {11 οἈβάρε, 68Ρ. 

ἴπ τεβροοῦ οἳ βεπαιαΠ{γ. Ἐπτίμου εκ- 
ΑΠΠΡΙΕΒ οἱ ἀργὸς ἵπ 1Ἠθ ἔθπι. ΕοΤΠ:, 
ΏθαΣΙΥ 811 ἔτοπι ]αΐ6 ψτ{θΥβ, ατο βἶτοι 
Ὁς 1ιοψθοῖς, ΡΠ1}/Π. Ῥ. 196. 

13. Ἠἡ μαρτυρία κ.τ.λ.] «Τ]έ8 ἐεδίέ- 
πιΟπή 19 ἐγιιο. Τὸ 18 νετγ Ἠ8βίγ ἵπ Ὦοθ 

Ὑ). 6ο πᾶ 1Π Η18 οχρτοβεῖου βηγ{αῖηρ 

ἨατεὮ οἱ ἀπολρχϊίαδ]θ. ΤΠς παίυτο οἳ 
ἴπθ Ῥεορ]θ ἴθ Αροβίϊθ Κποαπ {ο Ῥθ 

νσΏαῦ Ἡρίπιοηϊᾶθα Ἠβᾶ ἀθο]ατεᾶ 1; 
ἰλαῖτ {πᾶρηοίθς πγετθ {ο οτ1] (« ἀπλίτπι 
ΠΟΥ θ86 απ{ᾶ ἀείθτείπαϊ {αετῖηῦ,) 081γ.), 

απιᾶ ἴογ ἴἨθ βίο οἱ ἐταῖι, Ἡο]ίπεςς, 

απᾶ {πο ἄοβρα], ἴπο τοπαθᾶγ πας {ο Ὦο 
Βιπα]γαρρ]]θᾶ: 5ο 5οπιθπςοἰποιρΏ{ς 

οἳ Ἰαἴοτ]απιᾶ οἩ υ1]β βαΏ]θοῦ, οσῦ. οἱ 
Τγόπ. οἩ. 4ν Υοἱ. 111. Ῥ. 46ο βᾳ. 

δυ ἥν αἰτίαν] “ου ω]ίο] σαιµθε ΟἨ 

ΒοοοιΏῇ Οἱ ἴπθβο ΠβΙΟΠΑ1 οπαταοῦετίβ- 
9168; ἐπειδὴ ἦθος αὐτοῖς ἐστιν ἰταμὸν 

καὶ δολερὀὸν καὶ ἀκόλαστον, ΟἨ1ΥΒ. 
Οοπιραχθ ποίθΒ οπι 2 Πίπι. Ἱ. 12. 

ἔλεγχε κ.τ.λ.] “οοπ]ωίε ἔ]νοπι, δεί ἐ]νοπι 

γέςνέ, τοὐέ]ν φευεγίζη;᾿ ποῦ ἴχιθ ἀθοθίτοιβ 

89 πιποἩ 88 ἔ]ιο ἄεοείυεᾶ, πιο 8189 Ὦγ 

{λεῖτ τεμᾶγ οφ πίθΒοεποθ ἵπ ἴ]ο {β]εθ 

ἸθβοΠίπρ (ὅλους οἴκους, ΤοΥ. τ1) παῖρΏῦ 
τεπᾶ {ο ρτορβραίε [πο ττοχ. ΤΠ δᾱ- 

τοτΏ ἀποτόμως (σκληρῶς, ἀπαραιτήτως, 

Ἠθαγο].) οπ1γ οοσοπτθ αβθῖη ἵπ 2 ΟοΥ. 

αΙΠ, το (ἀποτομία 16 {οηπᾶ ἴπ Ῥοτα, 
χΧἰ. 24, ἵπι ΟΡΡ. ὕο χρηστότης), 8πᾶ, 88 

19 ἀθτ]ταίίοη βαρβθΡίΒ, πιατ]ῃ ἴ1θ ἆδ- 

Φεγίέψ («8βρ6σαπα δὐαρβοίδβιτα οβΒΗέρι- 

Φοπμῖᾳ ϱοητ18,’ Ὑα]ο. Μας. 11, 7. τή) οἳ 
{19 τερυκο: ἵπ Ὠΐοηυ, Ἠδ]. τπτ. 6τ, 

1πθ βαΏαίαη[ίτο βἰαπᾶς ἵπ οΡ). {ο τὸ 

ἐπιεικέι, Ἀπᾶ ἵπ Ῥ]οᾶ. Βἱ06, Χχχτ, 

1χαρ. 1, νο ἡμερότης. Ἀ66 Γατίμετ εχΣ. 

ἀπ Ὑεἴεί. Τοἱ.11. Ρ. 75, απᾶ ερ. ΚΥ2Ιΐ6, 

Οὐε. ο]. Ἱα. Ῥ. 179, οοπιρατθᾶ πζ]ι 
Ἐτίίπ, Ῥοπι. Ὑοἱ. 11. Ῥ. 598. 

ἵνα κ.τ.λ.] «πι ογᾶεν ἐλαί ἐ]ε πιαν ὃε 
βοτπᾶ πι ἴ]ιο Γαὐ]; ορ]θοί ατιᾶ ἠπέθωῦ 

οἵ ἴπο χθοοπιταεπάθᾶ οοΣβθ οἱ ΒΟΊΟἨ. 
Ῥο ἸΜοῦίο Ἠοτθ πιοᾶίῇθς ἴ1θ πιθαπίπρ 

οἳ ὕα α8 1 16 ποιο πβθᾷ {ο αρθοῖσ 

πο βιρβίαποῬ οἳ {χο τορτοοί: βπολ απ 
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14 πίστει, μῇ προσέχοντες ᾿Ιουδαϊκοῖς μύθοις καὶ ἐντολαῖς 

15 ἀνθρώπων ἀποστρεφομένων τὴν ἀλήθειαν. 
, 

παγτα κα” 

θαρὰ τοῖς καθαροῖς' τοῖς δὲ µεμιαμµένοις καὶ ἀπίστοις 

Π{ΘΣΡΥ. 18 ρταχητηκ{ίοα]1γ οἀπαϊβαίιρ]ο 
(ππεν, ἄν. 8 «1: 8, Ῥ. 290, 889 ποῖεβ 

οἩ οἩ, 11, 12 βχιά ον Ἐρῃν. 1. 17}, Ῥαῦ ἵη 
{Πρ Ῥρτθβεηύ 6886 πού ΠΘΟΘΒΡΑΙΥ; ἴπθ 

Οτείαη ἀβδοίρίθβ πετο ἄοοίσῖπα]]γ βἰοῖς 

(νοσοῦντες, 1 Τΐτα, τι. /), ἴ1ιθ ορ]θοῦ οἳ 
ὅ]μθ ϱἩΏατῥρ χερχοοξ παβ {ο τθβίοτο ἴπετα 

{ο 188141; οοπαρ. Τηθοᾶ. Τ19 βρ]θτο 
Ἀπᾶ εἰοπιοηίό ἐπ τυ]έε]ι ἐπαῖ ἀοοαῖπε] 
Ἠεβ]{Ἡ ν/Ἀς {ο Ὦθ οπ]ογεᾶ Ὑ86 πίστις. 

14. μὴ προσέχοντες] ’ποὶ συΐπα 
Λεεᾶ,᾽ 690 ηοίθς οπ 1 Τίπι, ἃ, 4: Επᾶ 

οἩ {1θ μῦθοι, Ώετε βρεοίαΙ1γ οΏατασίετ- 
1πθᾶ 5 Ἰουδαϊκοί, 8ε9 85ο ποῦθβ οἩ 1119 

βΑΠΠΘ τοίς5ο, πεις ἴῑα ηβίαθ οἱ ἴπθ 

εττοτβ οοπάεπιπεᾶ ὮΥ ἴπεβο Ἠ)ρ. 18 
ΡΣΙ6Β7 εἰθῖεᾶ. ἐντολαῖς 
ὦνθρ.] “ εοπιπιαπᾶἄπιεπἰς ο) ποπ) (ο0Π4Ρ. 

Μα]. αγ. ο, Οοἱ. 1, 22), ἵπ οη{111ιθβῖΒ 

{ο ἴπο οοπητηαπάπαθη/ΐς οἱ ἄοᾶ (Υ1ο- 
βἴπρ.), ἐπουρᾶ ὑπῖς απ{ηθεῖς, οπΊπρ 6ο 
Ώιθ πθοθββατ!] οἸοβθ οοπποεσῖοη οἳ ἄν- 

θρώπων απᾶ ἴλλο ὑεγῆίανγ Ῥτεᾶίσαΐθ ἆπο- 
στρεφοµένων, τατπβῦ ποῦ Ὀθ {οο βίτοπσΙσ 
Ῥτθββεᾶ: οοπιρ8χθ πο {οΠοπῖπρ ποῖθ. 

ΤἨ9 οοπίθχέ βθΘείηβ οἶθατ]7 ο Ίου 

18έ {μθβο ἐντολαὶ πεχθ οἳ Β σεγεπιοπίαϊ 
οἹαγαοίθς, απᾶ Ἰπγο]τοᾶ αβοε[ῖοΒ] 16- 

βἰτίοῦίοπβ, τὰς παρατηρήσεις τῶν βρω- 
µάτων, ΤἨΘΟΡΗ. Τ1θγ Ὠαᾶ πιοχθοτες 

ΑΠ. θββοπ/{Ωἴβ]]Υ Ὀαᾶ οπἱρίη, τίπ. ἆνθρ. 
ἀποστρ. τὴν ἀλήθειαν: 8 γυμνασία σω- 

µατική, Ώ8βοᾶ ποῦ ΟἩ 119 οἱᾶ ο8ΥΘΙΊΟ- 

π]α] Ιω Όπό οἩ ἔλθ τα]θς οἳ 5, ΠΙ1Ο] 
ΏΊΟΙΘ χθοθπύ ββΒοθῄοίρπα, {οτπηθᾶ {ιο 

Ῥαοκρτοιπᾶ οἳ α1 ἐπθ6βο οοπητηαηιά- 

πηΘΩ/Β. ἀποστρεφ. τὴν ἀλήθ.] 
εφωγπίπφ αδἰᾶς Ίτοπι ἴ]ε ἔπγιὶλ, Βο, 

εματπίηρ αβ]ᾶρ 88 {πογ ἄο,”---ποῦ (ἱ πο 

αᾶορί ἐ11θ βὐχῖοίαςί τα]θβ οἳ ἐγαπρ]αζίο) 
έμ]ο 81 θατηηρ ΑΓ; ο. Α]Ε.; 569 

Ῥοπβ]ᾶθ. ἄτ. 8 491, Επᾶ ΟΟΠ1Ρ. ποῖθβ 

{ο Τγαπεῖ. ΌἩΠ ἀποστρέφ. ΟΟΠΙΡ8ΙΘ 
ηΟίΘβ 0η 2 Τόπιι Ἱ. 16, Επιᾶ οἩ ἐῑπθ ϱὉ- 

βθηοθ οἳ {Ἠ9 ατα] Ῥείοχθ ἁποστρεφο- 
µένων, παν, 7. ᾷ 19. 4», Ῥ. 116. Ἡ 

{Πρ Ετῆο]ο Ἠεᾶ Ῥουι Ῥτοβχοᾶ Το ἴ1θ 
ἔπο βαρείαπ{]νθς απᾶ {ο 619 ραχ{]οῖρΙθ, 

ἵπεη 1ο πο ΓποιβΕ/Β, ἐιαῦ αγ ποτθ 

ον ΙπβΊ06Β ΟΓ Π1Ε}, απά {ναί {ηθβθ πιο 
Ν6σθ 4ἱ6ο Τ6υγ Ῥ8ά 1ηθἩ, ποι]ά Ώατο 

Ῥθθπ πιβᾶθ Ώιοτθ Ῥτοπαϊπθηῦ; ΟΟΠΥΡ. 
πούθΒ οπ ἄαἲ. 1Π. 26: 1 ἴπο ατί. ηαᾶ 
βΒἰοοᾶ Ῥείοτθ {ιο Ῥατί. οη]γ, ἐλει {11ο 

ἄνθρωποι ποπ]ᾶ Ῥο τοραχᾶεᾶ 38 5Ώ πἩ- 

ἄεβπεᾶ ος, ποὮ 16 πγαβ {ιο οὈ]θοῦ 
οἱ {19 Ῥατ{οῖρῖα] οἶαΆςθ πἹοτθ ηεατ]γ 

ἰο βρθοΙ{γ; 5θθ ποίθβ οι 1 Τύπι, 11. τῇ. 
16. πάντα] "4 τλίπρε,---ηοῦ 

ΠΘΥΕΙΥ 1Π τεΙ6ΓΘΏΟΘ 0ο ΑΠΥ ΄οἵῬογαπη 

ἀε]εοίαπι,) Οα]τ., Ῥαύ πἰἩ Αα. ρτθαῖες 
οοπαρτοἨοπηείνθπθβς (ο0Π1Ρ. οὐδὲν Ὦε- 

1οπ), Ιπο]πᾶῖηπρ οτειγ(ήπρ {ο υ]ῖοἸι 
ιο ἄἰθμΙποίίοπ οἳ Ῥατθ απᾶ Ἱπαρατθ 
οοτ]ᾶ Όθ αρρ]θᾶ. Ἠετε[ούπετοτ ΟἨ1γΑ. 

βθοτης ππᾶπ]ς Ιπο]αθῖνε πἩοη 19 βαγΒ, 
οὐδὲν ἀκάθαρτον, εἰ μὴ ἁμαρτία μόνη; 

{Πε βἰα{οταθΏί ΠΙΠ66 πθοθββατ{1τ Ὀο οοἩ- 

Άπεᾶ {ο βυοἩ ἐπῖπρεα απᾶ ΕΠοἩ ορ]θοίς 
35 63η Το {1ρ τιδίθτία]ς απ, α 15 ππετα, 

ἴπο Εααίταία Τοχ 8οβοπθ (ο Τ.); 
οΟΙΏΡ. ΏΟΙΗ. χίν. 2ο. Τ19 ἱπβετβῖοη ο 
μὲν Ε{ΐἴθτ πάντα {8 τὶσΏΏ]σ το]οοζεᾶ Ὦτ 

Τιαεῄπι. απᾶ Τε]. ψαι ΔΟΡΙΕΙΕΝΙ: 

81.: 85 Ώοΐηρ τοτγ ΡτοβαὈΙγ οοοββῖοποᾶ 

97 ἴπε {οΠογίηρ δέ. Ίπευ, ἆγ. 8 όι, 

δν Ῥ. 493 8ᾳ., Ἄχροθς 1ἱ8 ακίαροείμίον 
{ο α ποτᾶ πι] πΏῖοὮ 19 15 πού παίτ- 
τ8Ι17 οοπηεοίϊθᾶ (Αοἰς σσ. 4, 1 ΌοἨ. 
1. 15) 88 Α ΤΘΔΒΟΠ ΨΣ 16 πας Εἰτιοῖς 
ου6; ἐπ] {8 Ῥ]ατπβῖδ]ο, ἐχθ πποῖα] αιι- 

ἔΠοχ]0γ Ἡοπποτοχ Βοθπι5 έοο ἀθοίᾶθᾶ {ο 
οἄπαῖρ οἳ ἐίᾳ ἀθίοπος. 
τοῖς καθαροῖς] '/ογ ἴ]ο Ῥιγο, Βοῖ. 
61οσ (Ἠθπα {0 1ηβ]{θ πο οἱ’ ἀᾳῦ, σοπι- 

πιοᾶτ, τοῦ ἄθ{. {ιιάίοῖέ, «πι ἴπο οβπιι- 

ὥοπ οἳ,' ΨἨΙοἩ, ἐποαρᾶ αἀπαϊβαῖρ]ο ἵπ 
Μήᾳ οἶβπβο (560 οκσ. ἵπ ΒοἩθιιοτ]. οτι. 
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να λοι ’ 3 Ν 9» ι Αα Νε 
οὐδὲν καθαρὀν, ἆλλα µεμιανγται αυτων και ο νους και 

, 

συνείδησις. ΘΟεὸν ὁμολογοῦσιν εἰδέναι, τοῖς δὲ ἔργοις 16 
Φ - . Ν 3 - Ν Ν - 

αρνοῦνται, βδελυκτοὶ ὄντες καὶ ἀπειθεῖς καὶ προς πᾶν 

ἔργον ἀγαθὸν ἀδόκιμοι. 

δ 21. 6, Ρ. 163, πας, Εγ. 891. 4, 

Ῥ. 10ο), που]ᾶ πού Όο θᾳ11α117 βο ἵη ἐ]ιθ 

πεοοπᾶ; ἴἨθ µεμιαμμένοι πᾶ ἄπιστοι ἂο 

πού 1ηθτε]γ αοοοιπῦ ο] ἐπίπσς 85 Ίτι- 

Ρ.πθ (παρὰ τὴν µεμιασμ. γνώμην ἀκά- 

θαρτα γίγνεται, (Βουπῃ.), Ῥαῦ οοπητοσί 

Ἠρτα Πίο Β4ΟἨ; “το απαΠ{αΐθ τθβοβή- 
πι οὐ πιαπᾶππα πηππᾶ1ς ϱἳ ΊπΙΠΙΠΠ- 

ἅσπι οοπἑατηϊαδίς 44, 66χοπιθ. ΤΠοῖϊς 

οπη Ἱππαχᾶ ἱταρατΙζσ1β οοπιπιαπ]οβ0θᾶ 

10 8]] οχίετπα] {Π]πρα; ἴπο ορ/θοῦς ῖ(]ι 

νιΏΊοὮ 116 οοπ1θ ἵπ οοπ{αοῦ Ώθοοιιθ 

᾿πηβτοτϊα]ς οἳ εἶπ; οοπαρ. Ὦο Ἡμ. ἐπ ἴοο. 

ἀπίστοις] /΄ωπθεϊευΐπρ: α ΕτὶσΙή{α] 
πάάϊμοπ Το 619 ρτοοθάῖηρ µεμιαμμένοι». 

Νο οπ]γ 81ο που ἀεβοῖοπί ἵπ 81] πιογα] 

ραΐσ, Ῥαί ἀθεμιίο οἳ αἱ πίστις. 

Τ1ο ἔοτπιθς αρ] (εί εἴαπᾶβ ἴη ΤΙΟΙΘ ϱΧ- 

αοΐ απ Πθβῖθ {ο καθαροῖς, πἩή]θ {19 

Ιβ6ΐοτ Ἡαἱρ]ἔεις {1 ρίοίατο. Ῥτασ[ίοα] 
ππῬε]1θί (τετ. 16) ἵ6 οπ]γ {οο οΟΠΙΠΙΟΠΙΣ 

αἱ]]θᾶ πΙἩ πποτα] ροἱ]αήοα. Όπ ἴπα 

ΟΤΑ µεμιαμμ. [πι ΔΟ(Ό] µεμιανμ., 

Έα µεμειαμμ.) ΚΤιδὲ; 1.1, οοτΏρ. Τιο- 

Ῥοοῖς, ΡΗΤΗ. Ῥ. 38. 

ἀλλὰ µεμίανται κ.τ.λ.] 'διέ δοὲῇ, ἐλείγ 
πιἰπᾶ απἆ ἰλείγ οοπξσίεποο Ίαυε Ῥθετ, 

φοϊ]ωἰεᾶ; ἀεο]αταβίοπ οἩ ἴ1θ φοδέδέυα 

βϊᾷο6 οἱ γ]Ώαί Ἠα8 ]αθί Ώθοη οσργθβεϱᾶ 

οἩη πο περαίίυε, απᾶ ἴπ ἀτθοί οοπΒττι- 

Αἰίοη οἱ 16, 1{ πεθᾶ βοβτοε]7 Ῥο οἳ- 

πογνοᾶ ἐ]αῦ ἀλλὰ 15 Ὦσ πο πἹθαπα θᾳυ]- 

τα]ετπῖ {ο γάρ; ἴπο ]α{ΐες ποτυ]ᾶ ρἶτο Αα 

τθ8βδοῦ ΨἩγ ποἰ]ήηρ π8β Ῥατθ Το {πε 

ρομα{θᾶ; ἴπο ἔοιτηος βἰαΐ6ς πιτη {411 

αἄτοτβαί[ϊνε {οτοῬ]ιο {πο οἵ απ Ἰπὔετηα] 

ῬοἩπίοα, ΠἩΙοἩ 1ΠΑΙΚΘΒ {ο ο11ΠΘΥ 
βἰπθεπιοπῦ «ὁ1ιαῖ τιοζπήτπρ οχίθτης] γγαβ 

ρατθ {0 ἴλεπι ᾿ {6εὈ]θ πΊεη οοπ/ταβίθᾶ 
ψἩ 165 809 68Ρ. ΚΙοίΣ, Ώευαν. Τοἱ. 11, 

Ῥ. 9. Όπ 119 πιοτθ 6ηρΠΔ/ῖο 6ΠΠ116- 
ΣΑΦΙΟΠ Καὶ,..καί, 59 ΠΟῦΘΒ οπ1 Τΐπι. 1. 

το, αηᾶ Ώοπβ]ᾶς. ἄν. ᾷ 65ο Εᾳ. 

ὁ νοῦς ἵ5 Ἠετθ ποῦ ΠΙΕΤΕΙΥ {1θ “«ΙΙΕΠΒ 
βρθοπ]α{1τα.᾽ (οοπ1Ρ. ΒαπιάΘΒοΠ, ἄε Οδ]. 
Οοπεο. 8 17, Ὑο]. 1. Ρ. 1, 6. 1860Υ.), 
Ρα {1ο ν]ΐηρ ας πο] 95 {Ἡε ἐπΙπ]ίρ 
Ῥατῦ οἵτοση (Γε]ὑπεοῖι, Ρε/ο]οῖ. τν. 6, 
Ῥ. 149, Ἑθοῖς, Ρίδί. δεεἰεπῖ. 1. 18. Ὦ, 

Ρ. 54): 5ε6 4ἶβο ἐπθ ηοίθβ ον τ Τΐπι, 
νῖιςδ.. ἡ συνείδησις {8 {1ο οοπβοίθηὩσθ, 
ἴπθ πιοτα]. σοπβοΙοΙΙΘΠΘΑΑ ΨηἰΠΙπ. (66Θ 
65Ρ. ποίθβ οπ τ Τΐπι 1. 6): ἴπθ πο 
απῖύθά να τερχοβοηῦ, {π {ο ]απραβρθ 
οἳ Ῥεοΐς, ἴπο6 “Τιοροηδίτοπα 1η βείπθπα 

Αυ8- πηᾷ Ἐῆπβπδβ ΚΙΠΒΑΠΙΤΩΕΠ,᾽ Ρ. 49, 

ποίθ, ὮἩΡ. Ταγ]οτ (Πλοίο Ώ0. 1. τ. 
1. 7) βοπιοπΊαί {π{ε]ἱοιΜοπε]γ τοσηχᾶς 
119 ἴπο ἴθγτιβ 38 άδηλοκ]. 

16. ὁμολογοῦσιν] Τε Ῥγοίεες;) 
{1167 π]αΚθ Αη ΟΡΘΗ οοη/{ββεῖοπ οἱ οᾶ, 

Ρἱ ρταοῖσβ]11γ ἄθηγ 18, Ῥείηρ ἀοβοίθηέ 

η Α]1 ἔταθ θαΓΠΘΕἴΊΘΒΒ; ΄ᾳΙοὐῖθβοπτη- 

απο νϊποίτηἃχ νΙθία Αἴᾳπθ ρθοσβ/{18, {ο- 

168 Ώοθύτα πθρβΤΠ8,᾽ {60Π1Θ, 

ἀρνοῦνται] “ἄοπηῳ (Ἠ πι) :’ ἵπ ορροβῖ- 
Ώοιᾳ {ο ὁμολ. Τ19 αρ. (ρετμαρς) 
Ἀπά 4 Γεν οοηταθη{α{οσβ(1εείηρ., 8].) 
βηρρ]σ εἰδέναι Β{ΐοΥ ἀρνοῦνται. ΤΠϊβ 

ἆοθβ πού Β6ΘΠΙ ΏΘΟΘΒΡΑΣΥ; {19 πςθ οἳ 

ἀρνεῖσθαι ὉΙϊἩ 8Ώ 80018. Ρ6ΥΡΟΠά 1Β 

ΒΟ θχἰτθπιεΙγ 6οἵηπιοπ, ἐλαί 16 1 Ῥεβί, 
σι Βστ., {ο τεἰαῖη {19 βἰπαρίθυ ο0Π- 

βἰχποίῖοπ, ΤποπρΏ 8Ο ΟΟΠΙΙΟΠ 1π ἐς 

Ν.Τ., ἀρνεῖσθαι 18 ΟΠΙΥ αβθᾶ Ὦν Βΐ 
Ρατ] ἵπ {ο Ῥαβύ. Ἐρρ.; αᾶᾶ Ἠοεὺ. 
χὶ, 24. βδελυκτοί] / αδοπιί- 
παδία; ἅπ. λεγόμ. ἵπ Ν. Τ.; οοπιρ. 
Ῥτου. αγ. 16, ἀκάθαρτος καὶ βδελυ- 

κτός (ΦΙΛΗ), 4 Μαιος. 1. 27, ἐξουθενη- 
µένους καὶ βδελυκτού. ἼἩαχθ 18 πο 
οὈΠατθ τοῖθτεπος {ο 14ο]αίχγ (βδελύγ- 

µατα, Ῥου{. κχὶσ. τῇ, 81.), ΠΟΥ ηθοθΒ- 

ΒΑΣΙΙΣ {ο ἴ]ο αδοπιπαδίοη η π]ῖοια 
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τπτ, 

ΠΡΟΣ 

" - Σὺ δὲ λάλει ἃ πρέπει τῇ ὑγιαινούσῃ 
2 διδασκαλἰᾳ' πρεσβύτας νηφαλίους εἶναι, 

σεμνούς, σώφρονας, ὑγιαίνοντας τῇ πί- 

ΤΙΤΟΝ. 

ΟἼΑχμε πο αρεά ΤΟΠ 
30 Ὀθ6 8οΏεσ απά {9ἱ51- 
ἐπ]; πο Αροά ΠοπιεἩ 
{ο ο Ἠοῖγ ἈθιωεεΙνθἙ 
απᾶ ἵο ΕΒσολοοὶ {9 
ΨΟΝΏΡΕΣ ΠΟΠΙΘΗ, 

- 1 / τε - ’ ὰ 9 / ω 

8 στει, τῇ ἀγάπη, τῇ ὑπομονῇ' πρεσβύτιδας ὡσαύτως εν 

οθγζβΙη ΕΠΙΤΩΒΙΑ, ὧσ., Ἡθχθ {Ο0ΓΠΙΘΤΙΥ 

ηε]ά (Τεν. ΣΙ. το), απᾶ πΏίοἩ ἔπεν 
πηρ]ῦ ο] Ίατο 1616, ἔποιρῖ 116 16 
ΟΣΘ Ρ]ηπβῖΏ]θ; οοτηρ. Ἠϊαβίηρ. 14 16 

βἴπαρ]γ ραἱᾶ ἐ1λαί ἐΠεῖτ ποὔῖοης απᾶ Ρρτῖη- 

οἴρ]θς πιβάο ἴπαια αὈοπηϊπαῬ]θ᾽ (µιση- 

τοί, Ἠθβο].) 1η {πο α{ρ]ί οἳ ἀοᾶ. Τ18 
τετΏ 18 πςδθᾶ πιείαρΠοτίοβ]]γ ἵπ Αλία 
ΨΣΘΥΡ, Ῥαῦ ποῦ {η 8 ΒΕΘἨΒΘ β0 ΕΥ 16- 

χηογθᾷ ἔτοση ἴμο ρτίπιασγ ποίΙοη (βδέω) 

85 Ίπ {πο ΤΧΧ. απᾶ οσο], πτοιβ; 

οοἵἩΡ. ΑτΙβῦορΗ. 7εερ. 792. 

ἀδόκιμοι] 'γεργοῦαίε;᾽ ποῦ οτε] 

ἑαᾳαῖα Ῥοπιπα Ῥτοββτθ ΠΟοΏ ροβρβιηί{;) 
Ῥθηρ., Ὀαΐ ρββδἱγαίσ, “τερτοῦί,) Υα1ρ., 

ΟΊπτοπα,, ἀοἱἩ. ( αβ]καβαπάϊ, οορ.., 
σιθἩ ΄ οΏοοβθ)), 88 ἵη 2 Τἱπα. 11. 8, απᾶ. 

εἰσενετθ ἵπ ἐπθ Ν. Τ.; 8εθ Ὠοίθβ ἔπ 

1ο0. Τ1θ π8θ ο ἴχθ ψοτᾶ, 1179 οχοθρύ 

Ἠεῦ. τὶ. 8, 15 οοηβηεᾶ {ο δὲ Ῥαπ], 

ΟἩλρτηη ΤΠ. τ. Σὺ δέ] 'Βωὶ ἄο 
ἐλου;) αἀᾶταβη ἴο Ταΐζας 1η οοπ/{ταρί {ο 

ἴπθβοθ {4159 {εβοἸθβ; βο 2 Τ1Π1, 11, το, 
1ψ.δ. 0Η178, Ώββεγο τηββθᾷ ἠποἴοχορ οἳ 
{9 οοη/ταβἰθᾶ αἄτεβς, αὐτοί εἶσιν ἀκά- 

θαρτοι, ἀλλὰ μἡ τούτων ἕγεκεν σιγήσῃς, 

οοπ1ρ. αἱβο Τ16οᾶ.; ΤΙ618 18 ποῦ {αοἱῇ]γ 

παγηθᾶ ποξ {ο Ώο ἀθίοττθά ο ἀἱρηθαχί- 
οποᾶ, Ότί 18 θχ]ιοτίθᾶ {ο Ῥτθβοῖ βοαπᾶ 
ἀοοίτῖης ἵη ορΡοβίᾶοπ {ο {]αῖχ ΘΥΤΟΣΒ. 

λάλει] ΄αρεαῖε' «ία; "916 ΏΟἨ 00- 

Π4Ρ1ἱο, Βεπρ. Οπ πο ἄῑῄετεποῬ Ῥ6- 
ἔπθεη λαλεῖν, «Υοσθτη 016 1506Υθ) 

Γλαλ-, οχπι, Ἰαΐϊση, οοἵαρ. ΒεΠ{ΘΥ, 
Ἠγωγσεῖῖεα, Ψο]. πα. Ῥ. 9], λέγειν, ! ᾱἷ- 
9656, βο. οο]]ῖροχο γετῦα {πι βοηθ βχη 

(οοπαρ. Ὠοπα]άβ. Ογαἰψῖ. 8 453), θπᾶ 
εἰπεῖν, ’Υετρα {80616;᾽ 886 ΤΙΠΙΑΏΠΙ, 

ΒΨΠΟΠ. 1. Ῥ. 8οΒᾷ.; οΟἵΠΡ. 8ἱ8ο Ττοπσήι, 

Υπο. Ταχΐ τε. 8 26. 

τῇ ὑγιαιν. διδασκ.] 'ἐ]σ θοωπᾶ ἆθο- 
ἐγίπε;᾽ 869 Ποίθβ ο 1 1 πι 1, 1Ο. 

4, πρεσβύτας] 'αρεᾶ πιεπ,) 'ΒεΠΕΒ; 
τα]ρ., Οἴατοτα., πού πρεσβυτέρους, 1Ώ 
Αη οβιοία] 6επαε;: «ἶπ ἆπαβδ 18565 νεω- 

τέρων 6ἵ πρεσβυτέρων ἀῑπιάαπό Αρο- 

Βο ρορα]απι Οµπβῄβπάτα {πω πηβ- 

αυβαπο Ἐοσ]θβίβ,᾽ Ῥεα{βοἨ, Υέπᾶ. 101. 

(αἆ Τιεοῦ.), Ῥ. 12 (Α.-0Ο, 1405,). Τ19 
18, νηῦΏ ἴἩο ποοαβαΐίτθ ΒρθοΙΠΘΡ ἐῑι 

βαΏρβίαπορ οἱ {πο οχᾶετ νΏ]οὮ γαρ οοἩ- 

{αἱηθά Ίπ πα { Τ1έας πνας {ο ο υποϊαίθ; 
οοπηρ. Μαᾶτίρ, 5ΥΠΙ. 8 146. 

νηφαλίους] ΄εοὐετ) Ὑπ]β., (Ἰατοπα.; 
απ 

πού "πα{οπέα],. 855, ςοια-ὃ [εχοῖ- 

{α01], οπᾶ ετεἩ ΟΠ178.; 5εθ ποῦθβ οπ 

τ Τΐπι, 14. α, θπᾷ οη2 Τέπι.1γ. δ. 0Ο 

119 πηθβπίηρ οἱ σεµνός, ΟΟΠ1Ρ. ποῖθβ οπ 

τ Τήπι. 11. 2, απᾶ οἩη {μαῦ οἳ σώφρων, 
0. 1, 9. τῇ πίστει] “ἔτι 
γερεοὶ ο) Γαΐ]ι; ἆθλϊτε “ οἳ τείετεηοθ 

{ο 88 ηοίθΒ οπ (σαἴ. 1, 22, θὰ Ί{Πεξ, 

αν. 8 31. 6, Ῥ. 103. 16 πιω Ῥο οῦ- 

βετγεᾶ {]ιαί ἐμ]5 εκρτθβδίοπ πια” Εἰηοβέ 

Ῥο Ιπίεχο]λαχρθᾶ πα ἐν απᾶ πο ἄαΐ, 

88 1η οἳ, 1. 131 ΕΠΙ ΒΘΕΠΙΑ {ο οοπΏττη 
{19 τεπιατ]ς 1η «αἱ. ἴ.ο., πα) υμ15 οἶαςθ 

οἱ ἄατθς πιαγ ποῦ ππουηπιοπ]γ Ὦθ 

οοηβὶάρτθᾶ 88 8 Βρθοίθβ οἳ έλθ Ἰοσαῖ 
ἀαῇ5. εἰμΙοβ]]γ αβεᾶ,. Ἠστο ἴλιε τὸ ὑγιαί- 
γειν οἳ ἐλθ αρεᾶ πιεπ 85 ἴο Ὦο βοπτ 

1η ἐῃΠεῖτ {10 16 πας {ο ἴπο Ῥτοτίποε 

οἱ ἐπαῦ γἰτύαο ὑλιαῦ χ1θ οσϊ 11ου οἳ 16 
παρ ἴο Ῥο Ηπαϊἑοᾶ. τῇ ὑπομονῇ] 
εἶπ ραΐΐεπσαι "1π χβίΙοπθ Ῥθπο οοπβῖ- 

ἀθιαίβ βἰαὈϊ]8 δὲ Ῥοτρείαα πηβηεῖο, 
Οἴοθτο, ἄε Ιπυεπί. 11. δ4. 164. Ἡ ἵΒ 

Ἀθτθ Ιοἱπθᾶ πὶθἩ πἰστις θπιᾶ ἀγάπη, 88 
{π τ Τάπα, τὶ. 11 (οοίηΡ, 1 ΤΗ6ΒΒ, 1, 3), 
Απᾶ ΒΕΥΥΕΒ {ο πιᾶβτ]ς 19 ὄγαυο ραΐΐεπος, 
ἴπθ απᾶυτίηρ ἐοχζτιᾶς, υἨῖοι πισ]ς 
ἐπθίταθ ΟἨτίβΙαη οβτβοίθς; β6Θ ηοῖθε 

ο 2 Τίπι. Ἡ. 1ο, πᾶ οοπαρ. Ὀβίοϊ, 

ΣεἨγὸ 1. τν. 4 Ῥ. 240. 
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καταστήµατι ἑεροπρεπεῖς, μὴ διαβόλους, μὴ οἴνῳ πολλφ 

δεδουλωμένας, καλοδιδασκἀλους, ἵνα σωφρονίζωσιν τὰς 4: 

4. σωφρονίζωσυ] ο Ἐεο. ψιι ΟΡΕΚΙΙΔ4; 81. (γἱεεῦ., Ώε Ἠ)αοίία, Ειἱ]ιον, 

α1.). Ῥοΐ] Τἱ8ο]. θά Τιασ]πι. τθθᾶ σωφρονίζουσιν πα ΑΕΗΝΙ; αἱ, Α]έλοαρῖι 

Ὠπίς ονᾶθπορ {8 Βὔχοπρ, πθ ΤΙΣ γγε]] Ἱθβ]ίαίθ {ο αἀορί αι βοἱεοίεπι 5ο ρ]ατίπᾳ, 

οβροοϊα]]γ π]ιθη ἵω [1ο Υθτγ πεσῦ τοις ἵνα ἶς α5θὰά αραῖη βηᾷ οοιτθοί]γ. ΤΠ 
1 Οο5. 1. 6, ἄα. 1ν. 17, 118 πιαΥ ὃθ πιογθ Θ8ΒΙΙ7 αοοοιη{εᾶ {οχ; 566 ποίθβ οἵ 

σαἰ. Ἴ.ο., θπιᾶ οοπαρ. πες, 9.  ΦΙ. 1, Ῥ. 280. 

8. πρεσβύτιδας] 'αζεᾶ 10οπιο;᾽ Βι 
ἅπ. λεγόμ., 5ΥποΏγπαοἳβ π{Ἡ χο πρε- 
σβύτεραι, 1 Τΐπι. Υ.2. ΤΠ6γ πθιθ ἴο 
Ὦ9 ὡσαύτως, Απᾶ ποῦ ὡς ἑτέρως ἴπ 16- 
βρεοῦ οἳ απ οἳ πο {οτοροίπρ αα]ῇ- 

οαἼοπβ: οοπ1Ρ. 1 Τίπι, 11, 8. 

ἐν καταστήµατι] «ὖπ «ἄεπιθαποι 

ἠκο. ορ] [ἐν σχήµατι] Ῥδιιι ἃ 

ἅπ. λεγόμ., 1π παθαηῖπρ 4 Πζᾳ6, Όπί ο 

Ἠ{119 οἩ15, ἀῆοτεπῖ {χοπ καταστολή, 

τ Τΐπι. 1, ϱ. Τα 119 Ιαΐΐες ρ]αοο ἴῑθ 
Ῥτεταίηπρ Ιάεα 15 ρετααρς ουύπατᾶ 
ἀαροτίπιεπί 5 επ]Ἱαποθᾶ Ὦγ ποδὲ ἷ6 

Ῥατθ]γ οσίεγτηα], ἄταςε, ὧο., ἵπ ἴ]ιο ϱ16- 

5οπί οᾶ5ο οαἰπατά ἀεροταπεπῦ 86 ἆθ- 

Ῥρεπάρηξ ο βοπαθίΏίπρ πιοχθ Ιπ{θτηθβ], 

6.6. ΠΙάΠΠΕΥ, 4εδέΥε, ἄτο., “1Πο8β818 εὐ 

παοΐπβ, τυ]έας, β6γπιο, βΠ]επαπι, ἆθ- 

χοπ1θ; 8θθ 8160 ΟοἵΑΥ7 ὑπ ἶοο. Τὲ 18 
τπαη[εςέ]γ οοπίτατγ ο {πρ ἐαθ ΏχθβΠ- 

{πρ οἳ ἐ]ιθ ποτᾶ {ο τ6ίαχ 16 {ο {πο πιετθ 

οχίετπα]ς οἱ ἄτοββ οτι {116 οπθ Ἱαπᾶ (τὰ 

περιβολαῖα, ὔσοσπια.), απᾶ 16 β6ΘΠ16 ἴπ- 
εκβοῦ, πἰέποιέ 1οΥθ Ῥτεοῖςε αζ/αποίε 

ἴπ {πθ οοπ{εχῦ, {ο Πας 14 δοἷεῖῃ {ο ἵπ- 
ἔθτπα]ς («οτηδίας ντα απα,) Βθπρ.) οἩ 

ἐπθ οἴμοτ. ἸΠοαίεί, οἶοῦ Ῥοτρῃγτ. ὧθ 
ΑΦεί. 1Υ. 6, τὸ δὲ σεμνὸν κἁκ τοῦ κατα- 

στήµατος ἑωρᾶτο, ΙΡ γἉϊοἹι 6ΟΠ1Ρ. 

Ίρηβ{, Τγαῖ. 8 3, οὗ αὐτὸ τὸ κατάστημα 

Ἰμεγάλημαθητεία. Ῥ {τομ ΠβΘΒΡΒΟΠΙΘ- 

π]ιαέ εἰπαί]ατ]γ {1 οπχίοις βἀ]εοίῖτο 
καταστηµατικός, 6.4. Τ{ὸ. ἄτασολ. 8 3, 

ἰδέᾳ προσώπου καὶ βλέμματι καὶ κινή- 
µατι πρᾷος καὶ καταστ. ἦν. 
ἱεροπρεπεῖς] ΄ Ποῖγ-Ὀεεοεπιῖπῃ,᾽ ' 85 Ῥθ- 
οογηθίἩ Ἡο]ίπος,᾽ ΑαἩ, ; ἐπροῬεβίρ]ο5ς 

18 {19 ραχα1]6] ρ8ββΑΡΘ, τ ΤίΠι, 11. το, ὃ 
πρέπει γυναιξὶν ἐπαγγελλομέναις θεοσέ- 

βειαν; ΟΟΠΙΡ. ἨΡΗ. . 3, καθὼς πρέπει 

ἁγίοι, Τ1θ ποτᾶ 16 ϱ ἅπ. λεγόμ. ἵτ 
ἴπο Μ. Τ., Ὀαϊ ποῖ Τ6ΓΥ ΙΠΟΟΠΗΤΗΟΠ 
εἱβαπΊςτο, ο./. επ. 91/Π1ῤΟ8. ΥΠ. 49, 

Ῥ]αΐο, ΤἼέαβε», Ῥ. 122 Ὁ: 8θ9 ἴἨ6βε 

απᾶ οἶπος εχχ. 1η ἸΠεία,. ΟἨΠ δια- 
βόλους, 669 ποῦθς οτι τ Τόπι, 1Π. ττ. 

μἡ οἵνῳ κ.τ.λ.] ΄ πο επεἰαυσᾶ {9 ππιισ]ι 
ωἴπε;᾽ 8η ΕΧΡΙΘΕΡΙΟΠ Α Η{6]ο βἴτοπρος 

ἔπαα τ Τίπη, Η1, 8, μὴ οἵνῳ πολλῷ προσ- 
έχοντες, απᾶ ΡοβΒῖβΙγ ἆπε {ο {1ιθ ργθαίετ 
Ῥτθυα]εποῬ οἳ ῑπαί γίορ {η Οτοίε: ἴλία 
ἐγαπερίτες οἱεαχ]γ εποιρα ἵπ Ῥ]αΐο, 

1.06. α. Βπᾶ 11., οοπΙρ. Βοοῖς 1. 8 τ{, 

Ῥ. όᾳ1. 
καλοδιδασκάλους] “ ἔεασΊεγε οἱ ω]ιαῖ 
5 φοοᾶ,᾽ Ἱοπεβία{ΐς πιβρίςίτε», Ῥεζα, 

ποῦ Ὦγ ριδ]ο ἰθλοΒίηᾳ, Ῥαΐ, 45 ἴπθ 
οοπ{ασέ Ἱπαρ]ίος ὮΥ 1055 βΡΘΟΙΒΟΒΙΟΠΒ, 1. 

ἄοπιθβθῖο Ρτΐγαογ, ἐπ᾽ οἰκίας, ΟἨ17β. 

ΌΟπ καλὸς 6ΟΠΙΡΑΙΘ Ποίθῦ ον 1 Τήπι 

1γ. 4. 

4. ἵνα σωφρονίζωσιν κ.τ.λ.] ΄ έλαί 
6 πια βα]ιοοί ἐλε 11ο ιβ ιὔοπιεπ {ο δ6, 

ὧο.; παιδεύωσω, ΤΠΘΟΡΗ,,---ποῦ εςκ- 

ποῦ]γ «Ῥρτιάρηδίατα ἀοσθεαπῦ, Υα]ρ., 
Οἰατοπι. (οοπιρ. Βστ.), πἩΙοᾷ, {ποιρα 
Ῥεγ{εοβ]7 οοττθοῦ ϱ6Υ 56, που]ᾶ Ἡστο, οπ. 

βοοοππί οἱ 119 ξο]οπίπρ σώφρονας, Ὦθ 

βοπιοπ/Ἡα{ ἑι{ο]οβοάΒ: ΠἩπΠΙΘΙΟΙΒΕΣΣ. 

οἳ ἐπ1β 1655 βρθοἴβ] 6οπ159 οἱ σωφρο»ἰζειν 
ἃτθ οθθᾷ Ὦγ Τιοββη. (Οὔς. Ὦ. 27) ἔτοπι 
ΡΗ11ο, αἲ] ΑΡΡΥ. οοπΏσπαεᾶ Ὦγ 1ΐἱβ οοι- 

ηθχίοη πΙἩ, απᾶ ]αχίαροβίζίοπ ἔο, ἴπθ 
ψ/θβ]κει νουθετεῖν. 18 πιαγ Ὦθ τοπιαχ]κοί 
Όπαί ἵπ 19 οοττθβροπάίηῃ Ρ8588Ρε, 1 

ο 



194 ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ. 

ῃ , . μ ὅ νέας φιλάνδρους εἶναι, Φφιλοτέκνους, σώφροναῦ, ἀγνᾶς, 
οἰκουργούς, ἀγαθάς, ὑποτασσομένας τοῖς ἰδίοις ἀνδρᾶ- 

σιν, ἵνα μὴ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ βλασφημῆται. 

Τήπι, ν. ο, Τπηοἳιγ 18 Ἠϊταβο]έ ἄἰτροίεᾶ 
{ο οκ]οτί {11θ νεωτέρας, Ἠ61θ 14 18 ο Ῥθ 
ἄοπο ὮΥ οἴποτβ; {]β παβ ργοραδ]σ {η 
60ΠβΘ(ΊΊεΠοθ οἱ ἔπε ρτθαῦοτ απηοιηῦ οἳ 

Ῥταο[ίοβ] ἰεαοἨίηρ απἆ οκ]ιοτίηΏοι 
πἨῖοἩ ἴχπς ΟΥθίαη ποπιεπ τοι]τεᾶ. 16 

ἄοθβ ποῖ Β6ΕΠ1ΠΘΟΘΕΒΑΤΥ ἔο αἀορῦ, π(Ἡι 

Το], 8 βο]θοίβθῖο τοβᾶῖηρ Ὑηθπ {1θ 
οοττθοῦ τιοοᾶ {6 [αϊτ]σ εαρροχῦθᾶ; 5θθ 
οπἵδ, ποίθ, φιλάνδρους] 
1ουεγε ο) {]ιαῖγ Πλ Ὀαπᾶς; τὸ κεφά- 

λαιον τοῦτο τῶν κατὰ τὴν οἰκίαν ἆγα- 

θῶν, ΟἨ1γηβ. ΤΠϊ5 απᾶ {1ο αἄ]θοίῖγθς 

ψἉΊσἩ {01ΟΥ 816, 88 εἶναι ἔατί]ιος 5αρ- 

Ρεβίβ, ἀερεπᾶρηί οη ἴ]1θ ουὈ ἠπιπαθᾶί- 

βἴε]σ Ρτεοεᾶίπᾳ, απᾶ β6γτθ Π1οτθ βρεοῖ- 

Ώο8Ι17 {ο ἀρῆπο ο παίαχθ απᾶ επῦ- 
Είαποθ Οἱ [πρ σωφρονισμόςε. Ἡ ἴπο 

οοπηθσῖοη Ἠδᾶ Ὄεοι θα λάλει 88 ἵη 
του. 3, ἴλο Ιπβπ(θτο, 38 {λἨστα, ποτ]ᾶ 

1ΠΟἵ6 ΠΒ{ΙΤΑΙΙΥ Ἠαγο Όεεα οπαμέθᾷ. 

Οα]νίω οταᾶςβ ἴπ]ς ο]θοί]οη Ὦσ τθ- 
{θνίηρ φιλάνδρ. Επᾶ φιλοτέκν. ο ἴἶνθ 
νέαι, Ὁπΐ σώφρονας κ.τ.λ., ΤΟ ἴἨθ πρεσ- 
βύτιδες: ἴΠῖβ Ἠοπθγνος πποΙσ ΠΙΑΥΒ 

ἐς παέπτα] βθαπεποῬ οἳ ἐπ ορ] είς. 
1 νέαι 818 Ἠθίθ, 85 ἴ]ιο ἠπιπαεα]αίθ 

οοπῦθσέ ϱΊ1οΥ5, ρτϊπιαχ!]γ {πο Υοἅπς 
πιαγγίεά πποιαθΏ, Ὀα0 οἱ οοιί5θ ποῦ 

οκο]πβ]ο]γ, α5 ἴοαχ ουΐέ οἱ θεθ θαρῖ- 

ἴλθίβ οµηπ Ῥοἷοιρ θᾳ1α]1ΙΥ ο πιαγτὶεᾶ 

οἳ βἰπρίε; οοπαρ. ΠοἴθΒ ΟἨ Υ6Σ. 6. 

Ρ. σώφρονας] οοὗοτγ-πιϊπᾶεᾶ,᾽ ' ἀῑδ- 
ογ6εὲ;᾽ 889 ηοῦεΒ οπ 1 Τόπο. Ἡ, ϱ. 118 

1ΠΟΥΘ ϱεποτα] σώφρ. 18 {δη {ομογτοά 
Ὦγ ἴῑπθ πιοχθ βρεοία] ἀγνάς, πΏ]οἩ Ἠετο, 

35 {ιο βαΏ]θοῦ απᾶ ἴ]ο οοπ{οχύ 66ο 

{ο τεα1τθ, ΏΒβ τοίθτθποθ, πού {ο ρυχ1γ 

{τοπα πνευματικὸς μολυσμός (Οο1Α7), 

Ῥαΐέ πχοτθ ρασῥοπ]ατ]σ ο 'οαςΗ(σ:) 
καὶ σώµατι καὶ διανοίᾳ καθαρὰ ἀπὸ τῆς 
τῶν ἀλλοτρίων καὶ µίξεως καὶ ἐπιθυμίας, 

ΤΠΘΟΡΗ. οἰκουργούς] ' ωογύεγε 

αἱ Ποπιε;’ {στο ἵβ ἴο Ὦ9 πο ἄθεῖτο οἳ 

Αθπαρέ περιέρχεσθαι (1 Πίτα. ν. 18) 
Ίοπ1θ οοοΠΡΑ{ίοΠΒ 818 {ο Ῥχθο]αάο 1. 
Ψθ Ώοπ (πΙἩ ]ιαο]πι. θπᾶ Τήβσ].) 
βἀορι ἐΠῖᾳ τοβᾶίπρ οπίηρ ἴο ἴμθ τε} 

ἀῑεμποίρτεροπᾶεχαπος οἱ εσίεγπα] οτ]- 
ἄεπορ [ΑΟΡΙΕΕ(Δ], Ῥαΐῦ, 5 πο 
βραοθᾶ ἄτοεῖς Ίπ {1ο {εσίέ 19 ἠπεπᾶθᾶ 

1ο ἀπαρ]σ, πὶἩ παπο] ἩθβιίαίοἨ, πο 

οἵλοας οἶθατ οχκαπαρ]θ οἱ 118 ᾖ5δο Ἠανίηρ 

γεῦ Ώθεη αἄάἀιοθᾶ, απιᾶ Ώο ἀῑδίάποῦ ἴταος 

οἳ ]ς τοβᾶ]πσ Ῥεΐηρ τθοοση1σαΏ]θ ἴπ 

119 ο]ᾶςγ ΥογείοπΒ. Τ3θ τοῦ Ο0ΟΙΒ 
Οἶθπι, Ἐοπα, 1. «, ἂπᾶ ΔΡΡΥ. π Τ6ίΘΙ- 

εποθ Το {1ῖς Ῥβββαρθ. Τ4 Ώ85 αἱδο Όθεπ 
{οαηᾶ 1π ΒΟΣΑΏΊ1 (Α.Ὀ. 1293), ἆθ ἁτίε 

Οὐ εί. νπατ. ατ, πό 165 ααβοοϊαἑίοτ η κ] 

καθἐδριον ππΒΚΘΒ {ο τοβᾶϊῖηρ γαιγᾶοαῬί- 

{α.. ΤΕ πο τοαίη ἴῑο πλοτθ ἔαπηῖ]αν 

οἶκουρούς [Ἀεο. πι Ὦ ΏΗΚΤΙ (ποί 1 88 
Τέθο].) δδ4: πθασ]σ 811 πας], ἐ]ιο παΘβἩ- 

πρ γι] Τε, “χθερετς οὐ Ἡοπαθ, ΑπίΗ., 

εᾶοπα]βεᾶαβ, οββατῖας, Ἐ]σπστ, ΟΥ 

πιοτθ Η{ετα]]σ, ἄοπιασα οαςιοάἹεπίος,᾽ 

Οἶβτοπι., ἄοπιας οπτβπω ἨβΏθπίθς,) 

Τα]ρ., εἶπι, στ. Ασοοτάἰπρ[ο ΗΘΡβΤοΕ. 

οἰκουρὸς 18 ὁ φροντίζων τὰ τοῦ οἴκου καὶ 
Φυλάττων, ἴπθ Ἡοπιετῖο οὗρος, ' πθΐοἳ- 
ϱς [ρο55ΊὈ]γ ἔχοπι ΟΡ- «παίοι” (9), 
Ῥοῦΐ, Εἰγπι. Εοτδο]ι. Υοἱ. 1. Ῥ. 113, 
οοἵπηΡ. φρουρά], β’γίηα ἴπθ οοπιρουπά 
ἵές ἄεβπ]ές πιθαῖπρ : 869 Οᾳ1οαυ, Τ1168. 

8.Υ., Βπᾶ {1 Ίαχρθ οο]]θοῖοη οἳ 6ΣΣ. 

{π Ἐ]πηος, Ο08. ο]. 11. Ρ. 324 Ε4. 
ἀγαθαὰς 5 ποῦ {ο Ρ9 ᾖοϊπθά ΨέἩ οἰκουρ- 
γούς, 85 στ. απᾶ ΤΗ8ορᾶ. Ῥαἑ χερατᾶ- 
θἆ α5 απ Ιπᾶοροπᾶςαΐ ορ ἑλεῖς- “Ὀρπίᾳ- 
ηβς,’ Τα]ς., Αππι., 8].: οοπηρ. ΜΑΗ. 
αχ. 156. Ότ ἴλθ ἀἱβιοδῖου Ῥοΐπεοα 
ἀγαθὸς (/ αἱ οοπαπιοᾶστα α)1β ρτορβία{Ἰ} 
Απᾶ δίκαιος (' απὶ τθσβὶ οὗ ποπθβίϊ Ίθβθπι 
αοααΙζατ)), 5εο Τά(έπι, ΦΥΠΟΠ. 1. Ῥ. 19 
6ᾳ.1 οοπ1ρ. 8ἱ8ο ηοίεδ ον αἶ. Υ. 242. 



1. 5, ὃν, 7. 3 

Ἐχποτε γοἈπρ πιθη {0 
Ὦθ βοῦαχ, Ὀεΐπς {1σ- 
861 α Ῥαΐίετη; ΘΧΠΟΙΕ 
5εγναηύς Ὀοΐῃ 6ο ρ]θ85θ 
0λθίσ πιαβίοτς απιά {ο Ὀθ ἐχαβίγ. 

Τ16 π/ίθΥΡΥ, οἳ Βἱοοπιξ., 'ροοᾶ ΠΙβΠΒ- 

6615,’ αοοοχᾶῖηρ ἴο πολ 16 ἶ5 {ο Ὦθ 

οοηβἰᾶριθᾶ 45 /οχοροίἶοαβ] οἳ ἴῑθ ϱΥ6- 

ορᾶίπᾳ,) {8 π]οΙΙγ υπίθπβΡ]ο. 1Τὲ 18 
χαίλον αἀᾶθᾶ γψὶὮ α βεη{]ο οοπίταςί ; 
1Ἠθ οἰκουρία πας ποῦ {ο Ὦθ τιαττεᾶ ὮΥ 
ἐπαδίεγίζας,ρο. «ἴπ βεττυ]οβ’ (1619119), 
ος Ὦγ ἴπιρτορος ΕτῖΕὲ (Ἠογᾶεην.). 
ὑποτασσομένας κ.τ.λ.] /ειδηνεέίπᾳ 
ἐλεπιδεῖυεβ ἴο ἐ]νεί οιὔτι Πιιεδαπᾶς.. Οπ 

ἴπο ἀἰθποβίοη ἸῬεύπεθα ὑποτάσσ. 
(6ροπίε) απιᾶ πειθαρχεῖν (σοασἑιι), 998 
ηοῦθθ οἩ οἩ. ΠΠ. τ, Τά πια, 8Υ/ποῃ. 

Ρατί 11, Ρ. 3, 8πᾶ ΟΠ {]1θ Ῥτορεχ ἔοχοθ 

ΟΕ 119 ρτοποπΙπΒ! ἴδιος (Ώοπβ]ᾶβ. Ογα- 
ἐᾳῖ. 8 120) πΏεπ ἴπιβ σοηπθοὐθᾶ θα 
ἀνήρ, 686 ΠΟἴΘΒ οπ Ἡρήι Υ. 21. ΤἨθ 
οοπο]αᾶ πρ πποτᾶς οἳ {1ο τοις, ἵνα μὴ 

κ.τ.λ., ΤΠ8Υ Ὦ6 χθρατᾶεᾶ α5 ἀερεπᾶεπίό 

οἩἳ 1] ἴλαῦ Ῥγεοθᾶθς, Ὀα{ ῬεΠαρθ 816 
ΠΟΣΘ πα{ιτα]1γ οοππθοθεᾶ πὴζΏ {ἐ18 
Ἰ85ὐ οἶατεο (Ἠ60.); ἰμο λόγος τοῦ Θεοῦ 

(ο ἄοβρε]) ποιπ]ά νο οτί] 6ροΚκοπ οἱ 
{Ε 16 πετο Ῥρτασομσβ]]γ αρρατεηῦ ἴπαῦ 

ΟπΙβήα ψίγος ἀἱᾶ ποῦ ἄπ]γ ο,α 
ἀοίσ Πυαραπᾶς; οοπαρ. τ Ττα. σῖ, 1. 

ΤΠοοᾶοτοί τεῖοτα 1ΐ, 5οπιθπΏβ{ {οο παΙ- 

χοψ]γ, {ο {πο {δοί οἳ ποπχεη Ἰεατίπρ 

ἐλαῖς Ἠπαασιᾶς προφάσει θεοσεβείας : 
1 ἱπιρ]θᾶ οοπαταθπᾶ Ἡςτο, θπᾶ ἐπο 

ακρτεβεοᾶ οοπαπηθπιά ἵπ ἘΡΗ.Σ, 22, 819 
Ῥοχ{θοίΙΥ σεηοτα] απᾶ Ιπο]πβῖγθ. 

6. Τοὺς νεωτέρους] 'Τ1ε {/ουπβογ 

Ίπεη, ἵπ οοπ/ταδὺ ψΙζἹ {18 πρεσβύτας, 
τει, ο: Ἰπβῦ 38 1ηΠθ γέαι {ΟΤΠ1 8 00Η- 

ἰχαβίεᾷ 61888 ἴο {πο πρεσβύτιδες, ΤΕΥ. 3. 
Τ1ρτο ἵρ {λπβ το ροοᾷ τθ8βοΏ {ού ϱχ- 

ἐοπᾶίηρ 16, πΙ(α Μα[{Ε., ἴο 11ϊ9 ους 
ο Ῥοΐ]ι βεχθΒ. 16 Βεοπ1β {ο Ἠατο Ῥεεα 
ἴπο Αρορί]ο”ς ἀθβίτο ἐ]ιαί ἴῑ1θ οχΏοτ{α- 

Ώοπᾳ {ο έ19 Οτείαπ νέαι 5ποτ]ά Ὀο 5Ώε- 
οἶα]]σ πάπαϊπ]αίοτοᾶ Ὦ7 6ιοεθ οἳ ὑπαῖχ 
ΟΠΏ Β6Σ; οοπΏββύ 1 Τΐπι, τ. 2. 

σωφρονεῖν] “ἰο 6 θοῦου-πιπάεά , ἵα 
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Τοὺς νεωτέρους ὡσαύτως παρακάλει 6 
- 3 , 4 

σωφρονεῖν, περὶ πάντα σεαυτὸν παρ- 7 

{λ]α Ῥτορπαπό ποτᾶ Α ΤοῦἩρ πιβπΒ 

ἀπίψ ἱ6 αἴπιρ]γ Ῥαΐ οοπιρχεΏθπβίγαΙγ 

οπαποϊαζθᾶ; οὐδὲν γὰρ οὕτω δύσκολον 

καὶ χαλεπὸν τῇ ἡλικίᾳ ταύτῃ γένοιτ' 

ἄν, ὡς τὸ περιγενέσθαι τῶν ἡδονῶν τῶν 
ἀτόπων, ΟἨ1ΥΒ.: οοπαρ. Νεαπᾶ, Ρίαπί- 

πρ, Νο]. π. Ῥ. 486 (Βοΐπ). 119 

χθρεθἰεᾶ οοοἵἹτεποθ οἳ {ΙΒ ποτᾶ ἵπ 

ἀῑβοτοηῦ ἔοτπαβ 1 πο ]1α5ΐ {6υγ Υ6ΙΒΘΒ, 

ποτ]ά βθοπι {ο Ἠϊπί ἐπαῦ 'Ιπιπιοᾶσγαὶ 
αΠεοίας᾽ πετ 58ᾶΙ Ῥτετα]επὸ η 
Οτεῖθ, απᾶ ναί {πο Αροβίο Το ἐῑθ 

Ῥοεί οἱ χεβδοης {ος ἐπαῦ βἐαειαθηῦ 1 

ἵν 12, 13, πΠϊοἩ Ὢο ἨΝ. απᾶ οίλεχβ 5ο 
{ΠΥΡΥΟΡΟΣΙ7 Επιᾶ ΠΏΤΘΒΒΟΠΒΡΙΥ ΡΥΘΗΠΙΩΘ 

{ο 6ΘΠΡΒΠΤΘ. 

7. περὶ πάντα ἵ5 ποῦ {ο Ὦο οοἩ- 
πεοἰεᾷ ψηζἉ σωφρονεῖν (“πό ριᾶ]οῖ βἰτπῦ 

1η οππῖθας, Φετοπ1θ), Ὀαί, ας 85τ., 

Υπ]ρ., 0Ἠ178., απᾶ ἵω [8ου αἰ] {1ο 

1θαάἶπρ ΥεχβίοΏΒ απιᾶ θχροβίδοσθ, πα 

σεαντ. παρεχόµενος. 10 68η ΒΟΒΙΟΕΙΥ 

Ῥ6 ἨΘΟΕΒΡΑΣΥ ἴο θά ἴλπαῦ πάντα 15 
ηθιΐθς; {ο {Ἠθ 1868 οἳ περί, 866 πΟῦΘΒ 

οπ 1 Τόπι. 1. το. 

σεαυτὀν παρεχ,] 'εω]ώδέείπᾳ ἐη/εε[/ 
χεῃοχὶτο Ῥτοποση η {πο πηάᾶ]θ 

νοῖσθ; 5θο πας, ἄγ. 8 98. 6, Ῥ. 239. 

Τη 18 δε, πού πηέποιέ ργεοθᾶεηέ ἴπ 

εαχ]ες ἄπτεεῖς, ο./. Χεη. Ο/Υορ. υπ. 

1. 39, Ε]αΐο, 1.604. Χ. Ῥ. 80ο ο, οπυρ]ᾶ- 

δἱθ απᾶ φεγρίσιάη/ 819 ϱᾳῖπεᾶ ὮΥ {19 

βροοία] αἀά οι οἱ {πο ρχοποῦἩ, Ἠετο 

ἔοσ ἸπβίαπορῬ πά(οτί {11θ ρχοπουπ πο 

τα[οτοηοθπαέφ]ιέ Ώβτο βοεπιθᾶ ἀοαδδαα]; 

ο τύπον πιίς]έ Ίβγο Ῥεοη τοίοττθᾶ {ο 

οη6 οἳ {πρ νεώτεροι απᾶ {1ο 15ο οἱ ἴχο 
χη{ᾷᾷ]ο {ο {πθ {ηΐοτοβί {ε]6 Ὁγ Τ{έας {πα 
πιθ]ίηρ Ἠϊπα Βο. ΤΠ ΒΠοἩ 08868 08Τθ 

πιπβῦ ϱο {α]κ6η {ο ἀϊβοτιπαϊπα {ο Ώείπεετ 
ψ]αί 18 ποπ ἔθτπιθά απ ΙΠίΘΠΒΙΥΘ ΟΥ 
εἀγταπη]ο) πΙάἄ]ε (Κτᾶραχ, οοπαῤ, ΠΟΡΘΒ 

οπ 1 Γύπιι 1τ. ϐ) απιᾶ Ε, βΙπαρ]θ τθβοσίτθ 
πηᾷᾷ]θι ἶΏ 1ο Γἔοτπιθς 0859 6λθ ϱἵ0- 

ο 
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. - - . εχόµενος τύπον καλῶν ἔργων, ἐν τῇ διδασκαλίᾳ ἀφθο- 
, ο. :ς 

8 ρίαν, σεμνότητα, λόγον ὑγιῆ ἀκατάγνωστον, ἵνα ὁ ἐξ 

ϱ ἐναντίας ἐντραπῇ, μηδὲν ἔχων λέγειν περὶ ἡμῶν φαῦλον. 

πουη ποπ]ᾶ 666ΠΑ {ο Ὦθ ρεπετα]1γ αᾱ- 
πηβαίρ]θ, {Ἡι (γιο ]αίέοι ({Ἡερτοβθηί οβΒε) 
16 µη. οπ]γ Ιορ]ήπαβίοΙγ αρρθαί νεα 

οπιρ]ηαβίβ ος Ῥτθοίθῖοη οαπποῦ Ὦθ Βθ- 
οπγθᾷ πήποιῦ 16; 5εθ Ἐτῆρεν, βργασ]ῖ. 
Β 63. 1ο. 10, 8Πᾶ οἩ {πθ πςοῬ οἳ παρέχ. 

οοπιρ. Καρίετ, ἄε Ψετὸ. Ιεᾶ. 8 49. 

καλῶν ἔργ.] Οµ ὑμῖᾳ οχρτθβΒΊοχι, νο 
18 Ῥετίεοί]γ οοπιρτο]ιοπείνο απᾶ Ίποῖι- 
βἰνθ, οοπαρ. ποῦθς οἩ οἩ. 1. 8. Έοπ 

πΠ] ο ἄἱβροδεᾶ {ο βρτθο πΙ(η Οθ]τίη 
1η Ἠή5 οοπηοσίοη οἳ {μθβθ ποτᾶς πι 
ἐν τῇ διδασκαλίᾳ. 

ἀφθορίαν] 'ιποοηωρίπεςε,. «θἰποθγίμ, 
Βο,παρεχόµενος; πιερτϊίαίεπι,) Τα]ρ., 
ΟΊαχοτη,: ΒΣΥ.ΡΑΤΑΡΊΣΑΒΘΒ. Τ16 888ο- 
οἰαίθᾷ ποτά σεµνότης 88 πε]] α5 παύ 

ψου]ά οἰμθσπήβο Ῥο {πο ἰβαξο]οβοτβ 

λόγον ὑγιῆ, 8εΘ6Π1 {ο χθίεχ ἀφθορίαν, 

ησοῦ οβ]θοθϊνειγ ἴο 1Ἠθ {θασβίπρ (5ο). 
διδασκαλίαν ἁδιάφθορον, Ο91Α7), Ῥαῦ 
βυΏ]εοίΥο]Υ {ο 11θ ἴσασ]αγ, Ο0Π1Ρ. 2 
Οοτ. χἰ. 45 1η 8 διδασκαλίᾳ Ὦθ ββ 
{9 Ὦ9 άφθορος (Ατοπι]ᾶ, . ϱ5), ἵπ Ἠϊ8 
ἄθ]Ιτετγ οἱ 16 σεµνός: αοἹιαβίο βἰπορτῖῖγ 
οἳ ταῖπά παβ {ο Ῥ9 οοπιΏ]πθᾶ νη{]ι α, 
ἀἱρηϊβρᾶ σεµνότης οἳ 1π8Ώπος. Της 

οοΏηθΣΙΟΠ 15 τοπᾶθτγθά Ρροτπαρς ϱ]] 

ΊΊΟΥΘ Ῥτοδα)]θ ὮΥ ἴπθ τεβᾶΙπρ οἳ πο 
θχέ (Τιαοπο., 1 ἱεσ].): οἳ πο βΙτη ]ατ]γ 
Ἀὐβίταοί ααὐβίαπίάνος, 10 που]ᾶ Βεατα 

Ἠατᾶ]σ παίατα] {ο ταίεεγ οπΠθ {ο ἴ]θ 

{θβοἩῖηρ απᾶ {πο οἴπετ {ο 116 ἔεβο]οτ. 
Έου ἀφθορία», Έα τεβᾶ ἀφθονίαν, αηᾶ. 
ΡΕΝΑ ἁδιαφθ. Ῥαῦ ποϊίμετ τονᾶίπρ 
ἄθξαινθβ οοπβἰᾶθα{ο”, Τ119 αᾶᾶΙδίοιι 
ἀφθαρσίαν (8ἱορᾗ. 165ο, Ὀαῦ ποῦ Βεο.) 
18 πού πε] βαρροτθθᾶ, τὶσ. οπ]σ Ὦ 

ΡΣΕΖ2ΊΙΚΤΙ: αΌοπύῦ 2ο 188; απᾶ 8 

{6η Ὑν.: βΜ11 Ἱεβ Βο 1β 119 βἀάϊίοτ 
ἁγνείαν ψΏῖα Ο, 2 1188., Αστ,-ΡΗΙΙ; ΟἩπ 
σεµνότης, 889 ηοίθβοπ 1 Τὔποι ἡῑ. 2, θπιᾶ 

οἩ {11 Ρηποῦίοδ]. αΡΏΡΙΙοβΦΙοΏΒ οἱ {19 

ν6σβθ, ΒΡ ΤαγΊου, δ6)Τιν Χ. ΧΙ. 

8. λόγον ὑγιῆ] (εοωπά ἀϊθοσωγβέ, 
ποῦ ππετεῖγ ἵπ Ῥχίναίο 14ο (41 601- 
βαείπᾶΐπο αποβά{βηβ,᾽ Βεπᾳ,), ραΐ, 88 

ιο οοπᾗοχέ βθθΠΙ8 {ο τεαπ{σε, {π 11θ 

εχοτοίδο οἱ Ἠΐ8 ρυΏ]ο ἀπίθβ, τΟΣ6 

εβροσἰαΙΙγ 1π ῬτοβοἙῖηᾳ, οοπαρ. α ΤΙπη. 

γ. 171 «Ιπὕετ ἀοοθπάππα τῇ] αΗπᾶ 

Ίοᾳπ6τθ ᾳπατα αποᾶ ϱαπ5 Βάρῖ 60ΠΤθ- 

πα! Ἐβῆτς. Βδυείβ] οκχ. οἱ Ππίβ 1βθ 

οἱ ὑγιὴς Άτο οἱέθᾶ Ὦγ Βαρᾖε], ἁπποί. 

Ὑοἱ.,1ᾳ. Ῥ. 636. ἜΤϊθ λόγος 18 ΠΙΟΙ6- 
οτε πού οπ]σ {ο Ῥθ {πἱτἰπείρα]]7 ὑγιής, 

λαέ βο οατεία]]γ οοηβ]ᾶετρᾶ απᾶ εχ- 
Ῥτθββεᾶ 88 ἴο Ὦε ἁκατάγνωστος, ΟΡεπ 

{ο ποϊίπεχ οοπἑεπαρέ πος αΠΙπηβᾶγετ- 
βἶοτ ; “πΙμ/1 ἄἱρπττη τερτεἈεηεῖοπο ᾱἷ- 
οαῦ ααί {ποἴαῇό, Ἠοεί αἄγετεατ ειπῇ πᾶ 
τθρτεμεπᾶυπα ρ8ταΔΙ,᾽ 66τοπ1θ : οΟΠΊΡ. 

χ Τΐτα, τΙ. 14. ὁ ἐξ ἐναντίας, 

βο. χώρας (Βοβ, ΕἰΙίρ8. Ῥ. 562 [31], 

ο: Βομαοεῖ.), 14 Ιπᾶερᾶ 16 Ῥο ἐποαραῦ 
ἨΘΟΘΒΒΒΣΥ {ο ΒΙΡΡΙΥ {πο ε]Ηραῖς αἱ α]]. 

Τ]ιο ταέθτοποθῬ 16 ἀοαρία]; πο / αᾱ- 

ΥΘΙΡΑΙΥ ᾽ (Π9 ππο τἰβοί] αραϊησί τς,) 

Βστ.) πεεπις οργίαΙπ]γ ποῦ ὁ διάβολος 
(6Ἡ1ψΑ.), Ῥυἱ ταίηου πᾶς ὁ ἐκείνῳ δια- 
πονούµενος, Ὑπεί]ος 11ϊθ ορροβίηρ {9156 
1θασἨοτ, ος ἴπθ ραϊηβδαγίηρ ὩθαίΏοη. 
Οµ {πο ψ]ο]θ, πο α]αβῖοπ ἴπ τοτ. 5, 

οοπιραχθᾶ πι {πρ χονᾶίπρ ἡμῶν (58 

ΟΗτβ[αΏΒ), τηα]κες {11ο ]α{έ6ς γοίθτοησθ 
(1ο ἴο Πεαίίεπ) 9 πιοςύ ρ]αιβῖ]θ; 
οοίΏρ. 1 Τΐπα, ν. τή. Τη εὐαθεαεπό 

οἳ ΜαϊΠ. ἐπαῦ ΑΟΡΕΒΕΑ τερᾶ ὑμῶν 

18 οοπαρ]θῦθ]7 6ΓΥΟΠΘΟΣ5; αἲ] {19 9ὔοτθ, 

ψῖθα πρ οχορροὮ οἳ Α, τοβᾶ ἡμῶν; 
56θ Τήκοι, ἐπ ἶοο. 

ἐντραπῇ] 'πιαν δε εαπιεᾶ,----ποῦ παῖᾶ- 
ἆἱθ «βἶο] βο]ᾶσαθ,᾽ Ἠπίπος, Όαί αΡΡ7. 
Ἠετο πΙἰἃ ϐ Ῥιχθὶύ Ῥβββίτθ ΒΕΠΒΘ 

» ] 

(οοπαρ. Βστ, σι]  ριᾶςβαῦ, ΄ειπ- 

Ῥοβο/{), ας {π ο Τ19β8. 1, τῷ; 6ΟΤΠΡ, 
1 ΟΌοΥ. Ίγ. 14, ῬβΒ]πα ασστ. 26, αἷσ- 
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΄' , κ. 

Δούλους ἰδίοις δεσπόταις ὑποτάσσεσθαι, ἐν πᾶσιν εὖα- 
, Φ 5 , 

ῥέστους εἶναι, μὴ ἀντιλέγοντας, μὴ νοσφιζοµένους, ἀλλὰ 10 

9. ἰδίοις δεσπ.] Βο Ἴεο. πι ΟΕΕΤΙΣ; πιοβῦ 1ΩΒΑ.7 ΟἨσγβ., Τηοοᾶ., Ώατῃη. 
Τιαο]πα. Αηᾶ Τήδο]. (ο. 7) 16υετβο {πο ογᾶςτ γκι ΑΏΒ; 6τηβΡ., Ὀαῦ οἩ ογἱᾶσποθ 
Ἰηβρτῖος {πι οτ{ήοβ] γα]19ο {ο ἐλλαῦ {π ἔατοιχ οἳ ἐπ {εσῦ, 

το. πᾶσαν πίστυ] Βο Ἰιασ]πι. πὶι ΑΟΡΕΝΑ (Ε6 πᾶσαν ἐνδ. πίστυ; 8 
οπι, πίστιν); 6 ΙΩΒΒ.; ΟΙβχοΥΑ., Β8ηρθίτη., 8].; 1808. Ε{. Τ19 οτᾶος 18 τογοτβεᾶ 

ο Τἱ6ο]μ, ππιΏ ΤΙ; ρτθαῖ παβ]οτίΐγ οἱ τηββ.; ΟοΡύ., αἰ.; 6Ἠ17Ρ., Τηθοᾶ., Όατα., 

β]. (Ώεο., γίεεδ., Φδε]ιοῖα), Ὀαΐ ἐπθ ποῖσαέ οἳ αποῖα] ααὐποσίςγ {8 ορτίαῖπ]γ ἵπ 
ΈἈτοτχ οἱ ἴ]ιθ τειᾶ]τᾳ οἳ ἐπθ {αχζ. 16 πιαΥ Ῥε αἶβο τεπιατ]κοᾶ ἵπαῦ αρρί/. ἵπ 6ΥθΙΥ 

οἶπαχ Ἰπβίαπορ ἵπ Βὲ Ῥαμ]’α ἩΡΡ. (οχοορί ΕΡΗ. 1τ. το) ποτ πᾶς ἴ5 1η θοππθσίοα 
νὰ ϱἩ αὈείταοί απᾶ απατίητοις βαρβίαπ το, 19 ἆοθβ ποῦ {οἱ]οπ Ό1{ ργεσεᾶε 18 

Ώοτῃ. 

χυνθείησαν καὶ ἐντραπείησαν. 

φαῦλον] “ὐᾳᾶ,) [ο [οᾶίοβαπη] δστ.; 

Ποἳη 11, 20, Τ. 29 (1 ΟΡΡ. ἴο ἀγαθός), 
{81488 1. 16; ΈῬοπι, κ. 11 απᾶ 2 095. 

γ. το 8τθ Ῥοῦλ ἄουλίδα]. ΤΠϊ6 αἄ]εα- 

νο, Ίπ 108 ρτίπιαΥ τηθαπίηρ «ΗρΗῇ,) 

ερ]οπΏ αροταί Ὦγ ογειγ ππᾶ) (Ώοπα]ᾶβ. 

να]. ἃ τς»), 18 αθεᾶ πΙ(Ἁ α ἀἰδε]ποῦ 
πηοτα] τείοτεποθ 1η εβΣΗετ 88 ποι] 88 
14ΐ6χ πτ]έετς (6εθ σσ. Ἰη Ῥορῦ. απ. Ῥαήπα, 
Τσ. Β.ν.); ἵπ ἴλο Ἰαΐζοτ Ἡοπεγετ 16 16 

πβεᾶ η πιοχθ {τοαπεπέ απ ιθβίς {ο 

ἀγαθός, Απᾶ 9ΟΊ1ΘΑ {ο ΙπθαΠ Η9619 1688 

ἔπαπ κακὸς (Τλοπα. Μ. Ῥ. 880, οᾱ. 
Ῥετη.) ΟΥ πονηρός 669 ΤτθΠΟἩ, Φ/ποΠ. 

Ῥατί τι. 8 24, ἂπᾶ οοπΏΡ. Ἐτίέα, Ἔοπι, 
γο]. τπτ. Ῥ. 207. 

9. Δούλους κ.τ.λ.]΄ (Άυ]ογὲ) θοπά- 
βογυαπίς ἐο ὖθ ἵπι ειὈ]οσθίοπι ἔο ἐ]ιαίν οιύτι 

πιαβίετε.' 1 ἆοθβ ποῦ βΘ6ΙΗ ΊΘΟΘΕΞΑΣΥ 

ἴο τοίθυ {Πί5 οοπβίτισἰῖοη ἔο τεχ. τ 
(Μα 1.) {πρ Ίπβη. 16 ἀερεπᾶεπί οἩ 

παρακάλει, Τετ. 6, ἴ1θ ἴπο [ο]οπίπρ 
νοΙΡΘΡ Ῥείπρ ἀερεπᾶεπί οἩ ἴ1θ ρατίῖ- 
οἱριθ παρεχ. απᾶ Ῥτασβοβ]Ιγ Ῥατοη- 
ἐλιοίίοα|. Όπ πο ρεπεταΙ ἁτπιμ οί 

ἔλνθβο οχκἸοτίαἰ]οηβ {ο Ε]ατθβ, βπᾶ οἩ 

116 πιθαπίΏρ οἱ 8ΟΠ1Θ Ρατῥήου]αχ ἔθτπαβ 
(ἰδίοις, δεσπόταις), 888 ηοῖθη απᾶ τεβ. 
οπ 1 Τίπι Ὑἱ. 1 84. Τ1θ ἀεροτίπιεηῦ 
Επᾶ το]βί]οηΏβ οἳ ποπιθΏ απᾶ βεγγαπίβ 
ἰο {πο οἰκοδέσποται Ψ6τε ργαοέσαΙῖψ ἴο 
ἔεβοὮ απιᾶ ϱὔ1{γ {πο Ἱθβίπεη; οὐ γὰρ 

ἀπὸ δόγµατος δόγµατα ἀλλ᾽ ἀπὸ πραγ- 
µάτων καὶ βίου τὰ δόγματα κρίνουσ 

Ἕλληνες, ΟἨ1γΒ.,---ΨΊιο Ἡοππθτει 1Ώ 8 

Ἰπίρτθβίίπρ Ῥ8ββᾶρθ ΒΡΕΒΙΑ Τ6ΙΥ ἄθ- 

βροπᾶΙπρ]γ οἱ {πο πποτα1 απᾶ τε]ρίοαβ 

ορροσζιπ1μθβ Οἱ δοῦλοι. 
εὐαρέστους] ωεΙῖ-ρἱεαείπβ;’ 8 ἵθυτα 6- 

ααθπα{]γ αςοᾶ Ὦτ Βΐ Ρατ], Άοπι, κ. 1, 
Αι χὶν. 18, 4 Ο95. Υ. ϱ, 81., Ῥαἱ ἵπ αἲἲ ρας- 

βαρθς οχοθρί {ῑθ ρτοβεπέ ψ{1ι τε]αίῖοπ 

{ο οᾶ ος οἳς Πιοτᾶ. Ετίόσ. (Άοπι. 1.6. 
γο], τπ, Ῥ. 31) τὶσα{ἱγ οΏ]θοῦβ {ο ἐ1θ 
ἐχαπβ]αίοπ΄οΏβοσπίοδαΕ, Βτθίβολη,,---- 

ο ” Ἅ 

οοπ1ρ. Β51. ομθΔα] [ρ]αορπίθΒ Βθ 

Ῥτεθροαπ{], Όαί ἄοιρθξα]Ιγ αἄτοσαίθι 
8. Ῥπτθ]γ Ῥβββίτο ος ταίπεχ ηουίτο] 

{ταπβ]αΔΙοΠ, “18 οσί {αοἵ]ο βα{1β[αοἶαβ,) 

ἔποππο οοπ{ρηίπ8,” απο ]ατ]σ ἆ6τοτηθ, 

εοοπαρ]αοεηίθβ οοπά{Μοπί ϱπΘ. ΤΗΙ8 

οετίαϊη]σ ἆοθβ ποῦ ΕΘΕΠΙ ΊΘΟΘΒΒΗΣΣ, 

ἴλθ τοίθγθποθ 18 ΊΠΟΙΘ ΠΒΊΗΤΑΙΙΥ Το 

δεσπόταις, 'ψαὶὶ Ῥ]εαβῖπρ {ο 1πειη, 

ᾖ.6. Βρρτογθᾶ Ὦ7 ἴεπι (οοπ1ρ. ΡΗΙ]. 
1ν. 18) ἵη αἲ] ἐΠϊπρβ;) οοπ1Ρ. Οἶεπι. 

Α]ος. Φέγοπι. να, 13 (89), Ρ. 883 (εᾱ. 

Ροῦ,), πρὸς τὸν Κύριον εὐάρεστος ἐν 
πάσι γένηται, καὶ πρὸς τὸν κόσμον 

ἐπαινετός, Ψ11θΓθ ἐΠή8 ρ8βΕᾶρο ο Ῥοπι, 
χὶγ. 18 Α8θθπ18 {ο απο Ῥθθοῦ 1η ἴἨο 
ποιρ]ίς οἳ {θ πτί{αχ. 

ἀντιλέγοντας]  ϱαἴπεαμίπρ, "οοπ- 
ἐγαᾶἰσίίπρι “οοπἰταάιοεπίες,᾽ Υυ]ς., 

Οἴατοπῃ., αππᾶ ΡΘ6ΙΏΒΡΒ Θ76Η ΤΠΟΙΘ ἄθ- 



198 ΠΡΟΣ ΤΤΟΝ. 

) 4 πᾶσαν πίστιν ἐνδεικνυμένους ἀγαθήν, ἵνα τὴν διδασκα- 
” 8 α - ωλ - - ᾿ ” 

λίαν τήν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ κοσμῶσιν ἐν πᾶσιν. 

11 ᾿Ἐπεφάνη γὰρ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ΤἩθ ρχαςο οἳ σοά Ἠ856 
ΑΡρεβτεᾶ, απᾶ {εαεἈεβ 
18 {0 Ὦ6 ροᾶ]σ ἴπ {1/8 

ποχ]ᾷ, απᾶ {ο 1οο]ς {οτπητὰ {ο ουν Ἐθάθεπιοτν οοτοῖηρ. 

Βπὶε]γ βσν, ο. [οῬαϊρίοπέοε], 

{Ππατήηρ, οἳ ο ἰέίπᾳ Ἰμαπιβε]τθς 

αραϊταί ἐπεῖν ταββίοτα’ Ῥ]απς, π]ρ]ος, 

ΟΥ ογᾶθ1β; ΟΡΡ. ῦο ὑπείκοντας ἐν τοῖς 

ἐπιτάγμασι, ΟἨ1Ψ8. Τ19 ΑπίΠ., «ποῦ 

Ἀηβπετίηρ αραῖπ) (που τθεροηβΒ/{ο- 

198,᾽ Β6Π8), ΒΘΘΙΊ8 ἴοο ΏΒΙΤΟΥ; ΘΟΠΙΡ. 

ἆομη Σία. 12, ἀντιλέγει τῷ Καΐσαρι, 
ἨῬοπι, Χ. 21, λαὸν ἀπειθοῦντα καὶ ἀντι- 

λέγοντα (ΤΧΧ.), απᾶ πα {μίΑ Ἐρίεί]ο, 

οἳ. Ἱ, ϱ, πἩθτθ ἀντιλέγειν ῬτοβαΏΙσ 

1Ώγο]γθβ βοπηθ 1άθα οἳ ἀρβπίέο ορροεῖ- 
Ώοπ; οοπιρ. Τϊεΐπι, 5Ύποπ. πα. Ρ. 0. 

1ο. νοσφιζομένους] “ριγίούπίπρ:) 
Λος τ. 4, 3, ΨΙ{Π ἀπὸ οἱ {πο ἐΠίηρ 

ἔχοπα πἩΙοἩ Ῥιχ]οϊπεᾶ; οΟΠ1Ρ, 4981. 

τᾶνα, 2 Μαοο, Ἱγ. 32. ΤΠΙ6 18ο οἳ 
νοσφιζ.-στερῶν, κλέπτων (Ἠοβγοῇ.), 
οἵ πι(Ὦ Π1οχθ βοοπταΐθ τοβεσίτο τείθ- 
1608, ἰδιοποιούμενος (Θαἱ 488), 16ΠΊ1168 

ηο ἸΠπβἰταΙοπι; οχχ. 1 πεεᾶθᾶ π]] Ὦο 

{οαπᾶ 1η ὙΓείβῦ, πάσαν 
πίστιν κ.τ.λ.] 'ελοιυίπᾳ οτί] αἲῖ σοοά 
Λάεἴ(εψ;” ἔνδεικν. ἵ8 οπὶγ απεᾶ Ὦγ δὲ 
Ρατ], απᾶ ἵπ Ἠερ. γΙ. το, 11; 569 

ηοῦθΒ οπ. Ερ]ι. 11. 7, πΊετο ἐ1ιθ ποχᾶ 18 
Ότιθβσ ποῖῖοθᾶ, Επᾶ οοπαρ. Τοηβ]ᾶς. 
αγ, 8 4348, Ὦ. 447. Τ19 αρρεηᾶεᾶ ερί- 
ἴπεῦ ἀγαθὴν ΟΗπι βοβτοε]σ ταῖατ ὐο {1θ 
8Οὐ1918, “1π τοῦαβ Ώου τπΒΙΑ,᾽ Ῥεηρ., 

Ῥαὐ 586Π18 1Π6{6Ι7 {ο βρθοῖ{γ {ια ' Λἀ6- 
147’ 88 ἴγαο θπιᾶ βεηιπθ, ορροβεᾶ ἴο 

Β πΙθτθ αββιτηθᾶ, 67ο-Βουνίηᾳ, πίστις, 

οοπιρ. ΏΡΗ. γὶ. 6. Οµ {λθ γατίοιβΒ 
πηθβηίηβς οἳ πίστι ἵτπ ἴλο Ν. Τ., οοπρ. 

Ὀειετί, Τιο]ιρῦ. τε, 1. τν Ῥ. 01, Ἠοίθ, 

ΑΠᾷ ΟἩ {19 1189 οἳ πᾶσαν, «ΘΥΘΥΥ ἔοττα 

οἳ’ (οοτηΡ. ἐν πᾶσιν Ὀε]ογ), 580 ποίθβ 
οτ ΕΡὴ, 1. 8. ἵνα... 
κοσμῶσιν] “ἵπ οτᾶει ἐ]αί {λε πια 

αἄοτπ; ἀθβπιθο οΏ]θοῦ ηΏᾶ ΙΣΡΟΒΘ 
οοπ{θτηρἰαίθᾶ ὮΥ βἱ1οῖι οοπᾶπού, Τ19 

Αροβί]ο που ποα]] ιο ἔοτοθ οἱ ΡΙβΟ- 

σα] {θβοβίηρ; ἃ δούλος ἐν Χριστῷ Φι- 
λοσοφῶν, ἴο 189 ο ποτᾶβ οἱ ΟἨ1ΥΑ., 

τηπβί ἰΏ {Ποβο ἆβγβ Ἠατο Ῥθευ, 6τεΏ 

ἔποιρᾶ Αα. εἰ]επῇ, γε Α, πωοβί οΠεοίῖνθ 

Ὅτθβσοηετ οἳ {πε οβρε]. ΤἨα οοἩ- 

οἰαᾶΐπρ πψοτᾶς, γἡ]οὮ τοίεχ {ο αοᾶ {18 

Ῥαήμας (τ Τΐπι, Ἡ, 1, Ἡ, ᾷ, 1. το, Τϊ6. 

1. 8), ποῦ ο ἄοά ἴχιο Βοη, βρεοΙΙ7 ἔμο 

διδασκ. 85 Ὀθῖηρ «ἴπε ἄοσίῖπο ο εα]- 
φαίοπ,᾽ ! ιο 4οβΡε],-----8Ώ ΕΣργθββῖοΏ 

Αὖ πΙοὮ ορ Ὑ. απηθοθββατί]γ {β]κοβ 

οχοερΏοῦ. 

ατ. Ὑὰρ ρῖνεβ ἴλο 1θΒΟΏ 2ος {16 
{οτοροῖηρ Ῥταςίῖου] οχμοχ{βάοπς, ατιᾶ 

ΒΘΘΠΙΦ {ο Ίανο Όθεν Ιπηπαθᾶλ{ο]γ 5πρ- 

Ρερἰεᾶ Ὦγ ἴλο αεί ποτᾶς οἳ τ6Υ. το, 

ψπΙσἩ, Αποπρ] βρθοΙΙΥ τεξεττῖηᾳ {ο 

βἼανθς, ΤΠΑΥ γοῦ Ὦο οχἰεηᾶεᾶ {ο α]] 

οΙβββ6Β, Τό 1 {παρ γεα]ῖγ α τείοτοποθ 

ἴο αγ. ϱ, το, Ῥαἱ υἱγέιαϊῖη ο αἲ] ἐῑναξ 
Ῥτεοθᾶςς {τοτη γετ. τε. Τ18 εανίπρ 

61806 Οἱ ἀοᾶ Ἰαᾷ απιοπρ 198 οὐ]θοίς 

119 ἁγιασμὸς οἳ τιαπ]άπᾶ; οοπαρ. ΈΡΗ. 
Ἰν 4, Ἀπιᾶ ἴπο ἴομν ϱοοᾶ Β6ΕΥΠΙΟΠΡ 7 

Ῥετετῖᾶρε, ουπι. Χο.---χοτιτ. Το. τν. 

Ῥ. 22654. (Α..-Ο. Τ40σ.). ΤΠϊ8 χάρις 
ηεθᾶ πού Ὦε Ἠπιϊζεᾶ {ο ᾖ]ιε Ιποβχπαξίοα 
(Τηροᾶ., Φ6τοπο, 5].), ἐπουρΗ 115, 85 

ἠλβοοπ{εα{απᾶ Ρ6ΥΊΒΡΕ ἐπεφάνη]ου;, 
18 πε Ιοβᾶϊῖτρ τείοχθηοθ; “ἔλπο ρταοο ος 

οᾶ ἀοίΏ ποῦ ϱο Ὀχίτπρ ΒθγαἴΙΟΠ 35 ἴο 

οκο]αᾶρ {9 παλθέποίβίοα οἳ ΟἨτὶςί ἐοτ 

οςς αἶπβ;᾽ Ῥενετῖᾶρθ, 1.6. Ῥ. 2320. 

ἘἨπιφαίνειν (οἩ. Η1. 4, Ώωάκο 1, 70) αηᾶ 

ἐπιφάνεια 316 πουπηΒ] πογᾶς ἵπ ϱ0η- 
Ἀθχίοπ γηἑἩ ΟΥ Πιοά”5 Πγβί ΟΥ δεοοπά 
βἀτοπὺ (]αἰετ]. δευπι. στ. [ΜογοτΒ 

1ιθοῦ.] Το]. ττ. Ῥ. 124), ροδείῖψ π(ἃ α 
παθίαρΏογίοβ1 τείθχθΏσθ, οΟΙΙΡ. 1118. 
78, 7ο, πὶζϊι Λοΐβ χχνἠ. 2ο: ἴλο ἄορ- 
τηβ/ᾖᾶσα] τοοχοποθἰητο]γοᾶ {π ἐπ οοπ]- 

Ῥομπᾶά ἵνα τὴν ἄνωθεν ὕπαρξύώ μηνύσῃ 



ΤΙ. τί, 12, 199 

, - 3 θ ΄ ὃ , Φον 5 

σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποιο, παιδεύουσα ἡμᾶς, ἵνα 19 
93 / 9 8 4 

ἀρνησάμενοι τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας 

11. σωτήριος] Βο Τιασῖυπι, νηα ΛΟΙΡΙΝΑ: Θ7Σ. (οοὔ αι); Ε(Δ8) αἶβο οπα]{ ἐῑπο 
Αγή]οΙθ, Ὀιέ {ο σωτήριος χθεᾶ σωτῆρος, Ε ἔατίμον Ἰπβεγθῖηρ τοῦ Ὀθίοτο 16, Ίπ 
εᾱ. τ απᾶ 2 ἡ σωτήριος ψᾶς πᾶορῦεᾶ πίἩ Ο9Ρ2ΠΡΕΕΤΙ: της. (Ἠεο., Πἱ861.), Ὀ 
48 ποὺ α]λογοᾶ, ἔοιρἩ ποῦ Ὦ7 ΑΠΥ πΊθαΏς υίἩ οοπΠάθποθ, η οοΏβθΘ(πεποθ οἳ 
69 Σατίλος ἐθείπποπγ οἱ δὲ 1η ἔπτοιχ οἱ πο οπαϊββίοι οἳ ἴλθ βτᾖίο1. 

(Ζοπαταβ, Τισα, ο]. 1. ϱ. 831), ΒΘΘΠΩΒ 

ἴο ῶο οἰεατ]γ ἱπάρπιοηρίταδ]θ. ἡ 
χάρις κ.τ.λ.] “έλε 4Τασε ο) ἀοᾶ, ὑγίπρ- 

ὅπῃ εαἴναϊίοπ {ο αἲὶ πιεπ,᾽ «ἴπΒῖ ρεμοθ οἱ 

ἀοᾶ π]ετεῦγ βοπθ 14 18 ῬοββίθΙο {ο 
πιαηἰπᾶ {ο Ῥθ βανθᾶ,᾽ Ῥογετίᾶρο, ᾖ.ο. 

Ῥ. 220 σωτήριος, 85 105 Ροβϊδίοη ΕἨΟΠΕ, 

Ἰηχοᾶιοίπρ α {ατίλον ργθᾶΙσβ/1οτι, βοἵ]. 

ἑαπά 16 18 α βατίηρ 61806 ἴο 811 ηεη 3 

(οπα]ᾶς. ζ». 6 4οο), πἩΙοἩ πιοτο Γ1117 

ἄρῆπος {πο ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ. ΤΗ τθβᾶ- 
πρ 16 ποῦ οθτία(π (666 ογμος] ποθ): 
υποία] Επ πογ1γαρΡ7. ΠΟΠ ρτεροπᾶει- 

αΐθβ 1η {ανοιχ οἳ ἴλπο ἐεχί, Όταί Ἰπύεγηα 

Ἀτριπιεπῇς που]ά 6εεπα ο ο ἵπ {βγουν 

οἳ {19 Ιπβεχζ]οη οἳ {πο ατίἰο]ο Ῥείοτθ 

σωτήριοςε, 88 ια Ῥτποῖρα] {ποπρΏῦ 
ψοπ]ά ἔπει τθςῦ ππΟΤθ οοπηρ]αίεΙσ οἩ 

παιδεύουσα. Ἠπίπος, ἵω οοη{επά πρ 

{ο 119 οπιφείοη οἳ ἴπο τί. οἩ 1πθ Β41ΠΘ 

1πζεγπα] ρτοιηᾶς, ἆοθβ ποῦ ΑΡΡθαΣ {ο 

Ἠατο Ῥεοθι ἔπ]]γ 8π4Υθ οἳ {πθ πβίατθ 

Απᾶ {οτσθ ο{ἐλεβοργθᾶἰσα{θβ. Τπ οἰιος 

6356,01 βοοοππέ οί {πο {ο]]οπ]ηρ ἡμᾶς, 

ἴ]λο ἀαῑτε πάσι ἀνθρώποις 18 πιοβῦ η8- 

{πτα]]γ απά Ῥ]αυβΙρΙσ αρρεηάθᾶ {ο σω- 

τήριος; /οϊπθᾶ δη ἐπεφ., ἴὰ ποπ]ὰ δο, 
Ά5 Ὑ1θβΊΏρεΥ ΤΕΙΒΣΊ, αἴπι]θβς απᾶ οἳἨ- 

αἰταοίτο. 
12. παιδεύουσα ἡμᾶς] ΄ἀῑροϊριίη- 

ἐπσιι. ΤπθῬτοΡροτ {οτοθ οξ ΕΗἱβ ποτά 

{π ἐς Ν.,Τ., ρει πιο]θρίίας ϱγπά1το) 

(Φοεποίθβοπ ΕΡὴ. νὶ.ᾳ, ΤτεηοὮ, Φ/ποη. 
6 42), Ῥτοβεσνεᾶ 1η ἔπο “οοπήρίϱπβ” ος 
ΟἸαχοπι., ταἈεί ποὺ θτο ο ]οβύ βἰρ]ιά 
οἳ ος (88 ἵη Ἑ]οοπαῇ.) οΏβομτεᾶ, (ἄτασθ 
οχετοίςεβ 168 ἀποῖρμηπο οἩ 18 (1 Οο5. αἳ. 

31, Ἠεὺ. χἩ. ϐ) Ὀείοτα 165 Ῥθηδβίβ οὔπ 
Ῥο {11 {θΙὗ οἳ ἐπαπ]ς{α]]γ βοπου- 

1εάσθά: ἴἶλιο Πδατό παπςί Ὦθ τοοβεᾶ 
Απᾶ {πο αΏθοβίοπβ οἈπβίοπεᾶ Ῥοεΐοτο 
βαποΏ(γῖηρ 61806 08η Ὠβτο 1ΐ5 {1 

188168: Ο6ΟΙ1Ρ. (οἩ ᾖ11θ γγοτ]ς οἱ ϱε8οθ) 
ἴπο οχοθοηπί βθγπιοη οἱ Ἰαἰεσ]απᾶ, 

βετπι. χχνι. Υο]. γ. Ρ. 688. 

ἕνα] «ἰο ἐλα ἐπίεπί ἐ]ιαῖ;᾽ τοῦ ταετεΙΥ 
19 βαΏβίαποο (ο ἸΨ., Πα {1ι,) Ῥαή {πο 
ἀῑτθοῦ οὐ]θοῦ οἱ 1ο παιδεία. Ὢθ Ὑ. 

οοπβΙάθΓβ ἵνα ψ{ῖἩ πο βαΡ]. 858 Ἠθτθ 

οπ]γ ἑαηίατηουηύ {ο 6η 1πβπ.Σ {Π]β 18 

Εταπιπηβ[οδ]]γ αἀπιίβεῖρ]θ αἴνθι Υθτῦβ 

οἳ «οοπιπιαπᾶ,᾽ “επ[χθαίγ,᾽ 51. (566 Ἱί- 

ΏΘΥ, 9. δ 44. δ, Ῥ. 2099, 60Π1Ρ. ΠοίθΒ 

οἩη οἩ, 1. 13 απᾶ οπ Ερήι, 1. 17), Ῥαή 
ἄουραπ] α1ἴθγ α τοτῦ βο {11 οἳ π1θβ1]- 

πρ βΕπαιδεύειν. Τ1θ ορίηίοη ΟΕ ΟΗΥΥΑ. 

βθεπας ἀεβπ]{θ πι] τερατᾶ ἴο ἵνα, Ῥαῦ 

Τϱ 18 αβΡΥ. Ιπο]πεᾶ {ο ήοἷτπ 1ΐ γη] ἴθ 
Βη]{θ γοτῬ, ἦλθεν ὁ Χρ. ἵνα ἀρνησώμεθα 

τὴν ἀσέβειαν: ἢΠἱ8 ἆοθα πού ΑΡΡΘΔΣ {ο 

ῶο αἄππ]ββῖρ]θ. ἀρνησάμενοι] 
εμανῖπρ ἀεπίοᾶ ;᾽ ποῦ ἀθπγῖηρ, Αα!Ἡ., 

ΑΗ,,-πἩΏΙοΙ, ἐποιρῖ ρταταπια{ίοβ]]γ 

ἀθίθπεΙρ]θ, Β6ΘΙΑΡ {ο οΏκοπτο {ἐ]ιδί {ουΥ- 

της] τοπαποϊαβίοι οἳ ἀσέβειαν κ.τ.λ. 
ψἨ]οἩ πνας οαταοὔετ]είῖο οἱ 16 ΟἨτίβ- 
8η Ῥχο{εββίοη, απᾶ {ο ]ήοἩ ἴμθ Αρο- 
βέ]6 βεεπιβ Ἠθτο {ο αἱ]μᾶθ, Οπ {πε 159 
οἳ {19 ταιΤ, οοἵΏΡ. ποῦθβ οτι ϱἩ. 1. τ6. 

1ο ρατβαῖρ]θ, 8 Ἰ16βίηρος 16ΠΙΑΙΚΕ, 
βἰαίθἈ οἩ {ηΠθ περαίΐυο βἱᾶ6 ἴπο ρῖχ- 
Ῥοβθ οἳ ἴἨθ παιδεία, πηϊοὮ 6 {ατί]ος 
εχρτθββθἆ οἩ 1Ἠθ Ροβίμτθ ἵπ σωφρ. 
ξήσωμεν. τὴν ἀσέβειαν, Ίιοτο τοῦ 
εἰδωλολατρεία καὶ τὰ πονηρὰ δόγµα- 

τα, ΤΠΘοΟΡΗ., Ὀαῦ “ρτβοβςβ] Ἱπαρίαίγ 

(πἉαίβοεγαι 18 οὔεπεῖτο ος ἀϊβΏοπιοια- 

80ἱθ {ο ἀοᾶ, Βθτοτίᾶρο, 6εγπι. χο, 
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σωφρόνως καὶ δικαίως καὶ εὐσεβῶς ζήσωμεν ἐν τῷ νῦν 
3 [ὁ λ , 9. / .Ν 5 19 αἰῶνι, προσδεχόµενοι τὴν µακαρίαν ἐλπίδα καὶ ἐπι- 
9 ον ὃς δν νὰ » 
φάνειαν τῆς δόξης τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν 

Το]. τν. Ῥ. 239 Β4.), 18 {9 εχαοῖ απἰϊ- 
{ΠββΊβ {ο εὐσέβεια, ο η ἨΙοἩ 19 έΐ6Υ ποτᾶ 

589 ποίθβ οπ 1 Τήπι. Ἡ, 2. τὰς 
κοσµ. ἐπιθ.] «ἰ]ο Ἰαίς οἱ {ιο ωοτ]ᾶ, 
«8Η Ιποχά παρ ἄθαῖτθς οἱ {1 ἐ1ίηρε οἳ 

16 ποτ]ᾶ, Βοτετίᾶρο, 1.ο., 9οπ1Ρ. 

1 ὅο]π 1. τ6! ὅσα πρὸς τὸν παρόντα 
βίον ἡμῖν χρησιμεύει κοσµικαί εἶσιν ἐπι- 
θυµίαι, πάντα ὅσα ἐν τῷ παρόντι βίῳ 

συγκαταλύεται κοσμική ἐστιν ἐπιθ., 

ΟἨσγα. Τ116 αἄ]. κοσμικὸς 15 οπΙγ {οππᾶ 

πήοθ 1η {πο Ν.Τ., Ίθχθ (οἰίοβ]) απᾶ 

ἵπ Ἠοῦ. κ. τ (1οο81), Ὀθίηρ οοπαπΙοΏ]Σσ 
τορ]φοθᾶ ἵπ ϱαοῖι οοπαΏίπβίοῦβ 48 ἐἶιθ 
Ῥτθβεπί Ὦγ ποτᾶς ο εσρτθββῖοηβ οἵ 

Ὠ1ογθ Φῑθίίποί εἰλ]οβ] Τοτσθ, (41. ν. 16, 

ΈΏΡΗ. . 8, 1 Ῥοῦ, 11, 11, 2 Ρεῦ, 11. το, 

β].. 16 18 Ώετο ΡτοβαὈΙγ τβρᾶ ἵη ρτθ- 
6:0ΠΟΘ {ο σακρικός (τ Ῥοῦ. ἶ, ο.), 88 
Ῥεῖηρ Π1ΟΥΘ ρεπετε] απᾶ Ιπο]αβῖνο, απᾶ 
35 εηλαποῖτηρ {εοσχίθπύ οἳ {ππθ ΑΌπερα- 

οι: β]] ἐπιθυμίαι 31θ Ἠθχθ Ιπο]αᾶεᾶ 
ψΠΙοἩ, ἵπ ϱ, ποχᾶ, εἰς τοῦτον µόνον τὸν 

κόσμον γεννῶνται καὶ ὄχι εἰς ἄλλον, 

ΟοἵΓΑ7: οΟΠΊΡ. ΘΑΡ. 1 οἨἨ 1. 15. ἴωπ 

Ἰΐθ6ς ππϊίθτς ἐχθ πποτα ταίρτθηοθ 18 

νθιγ ἀθο]ᾶθᾶ; κοσμικού», τοὺς εἰς τὴν 

γῆν ἐλπίζοντας καὶ τὰς σαρκικὰς ἐπιθυ- 

μίας, ΟἼθτη. ΑΙεα. Φίτοπι ατ. 9. 41, 
Το. 1, Ῥ. 43ο (ο. Ῥοΐΐετ), Βαΐοετ, 

Τ]εβαιωγ. Ὑοἱ. τα. Ῥ. 147. Όπ ιο Υ8- 
τοἈΒ τηθβηῖηρα οἳ κόσμος, 60Ι1}Ρ. πΟἴΘΒ 

ο σα]. ἵν. 3. σωφρόνως κ.τ.λ.] 
εφοὐστῖη, τ{ρ]οοιεῖγ, απά ϱοᾶῖψ. Τπθ 

ταραπῖπρα θβεὶρηεᾶ {ο σωφρ. (ποῦθβ οἵι 
 Τέπι, Ἡ. ϱ), δικαίως (οοπάρ. ποῖς ΟΠ 

ἀγαθάς, Υεχ. 5), θῑιᾶ εὐσεβῶς τιἉθῦ τιοῦ 
ο ἔοο πηὰοἩ πβχτοπθᾶ, ΕΜ111 11 α. ϱθχθ- 

χα] πας ἴ]εγ ΠΒ Ῥο οοποείτεᾶ 88 
ριασίπρ ΟἨπἰβήβη ἁπίίες ππᾶςτ {το 
πβΡρθοίΒ, Το ομγεεῖνεε, ο οἱ]ι6τβ, 8Πᾶ ἴο 

ἄοᾶ; οοπιρ. Ῥθγνοτίᾶρε, δ6Υπι. ΧοΙ, 

Ύο].1ν. Ρ. 253. Τ119 έθΥΠ1β Ιπᾶᾷθθᾶ 818 
Β11 ροπθσα] απᾶ οοτηρτθἸθηΒἰγο, ---δί- 

καιος, ΤΟΥ εχαταρ]θ («απὶ Ία8 ἔαβαπε 
βοσταῦ,' Τϊμπι, ΦΥποπ. 1. Ῥ. 21), ἵπ- 
οἰπᾶθῃ πιοχθ {απ ἄπίγ {ο οἴλθτβ, Ῥαῦ 
1196 οτᾶςγ 35 πα]] 5 {1ο πιθαπΊπρβ 11] 

Μπ ἐλαί Ἠ]ς ἀἰσαποῦίοηυ 18 ποῦ {ο Ῥθ 
ωυ]οῖῖη Ισιοχθᾶ; οοταΡρ. Ἠαβλε], 4 πποῦ. 

γο]. 1. Ῥ. 620, ΒίοΣΣ, Ορι6ο. Το. 1. 
Ῥ. 197 βᾳ. ἐν τῷ νῦν αἰώνι] 
εἴπ 1ο ρτεθεπὲ οτί, «ιο ρτεδεπὲ 

6ομγθε ο) ἐ]νήπρε. Οἱ πο πιθαπΊηρ ο 

αἰών, 8εθ ποίθβ οπ ΕΡῃ. Π. 5, 6ΟΠΙΡ. 

81869 ποίθβ οπ 2 Τΐπι. ἴγ. 1Ο. 

13. προσδεχόµενοι κ.τ.λ.]' ἱοομίπφ 
Τον τ]ο Ὀἱεεεεᾷ Ίιορε απᾷ πιαπή/εβἰατίοπι 

ο) {ια ϱ1οΥ1 ;᾿ οοπΊρ. Λος χσὶτ. 15, απᾶ 

1. ν. 5, ἐλπίδα δικαιοσύνης ἀπεκδεχ., 

ψ/Ίοχθ Βεθ ποίθθ. Τη {145 ΕΣΡΓΕΒΒΙΟΗ, 
νιἩίσἩ, οη αοοοαπέ οἱ {16 οἱοβθ ππῖοη 

οἳ ἐλπίδα πἩ ἐπιφ., 18 βΗρΏ{1γ ἀπτετ- 
εη{ {ο ἄα]. 1.ο., ἐλπὶς 18 6111 ποί ριυγεῖ 
οὔ]εοίίπα, 6ο, ἴπε 'τεβ βρετα{α,᾽ τὸ ἑλ- 

πιἑόμενον (Ἠτπ]ὴ., α].), Ὀαἡ 1 οΏ]γ οοἩ- 

{θπιρ]α{εᾶ απᾶοτ οΏ]θοξϊγθ αβροοίς (:οὐ- 

ἠθοβϊνΙτή), οαχ Ἠορθ Ῥοΐπς οοπβΙἀετεᾶ 

α5 βοπιεζἩῖπρ ἀεβη{ίε Απᾶ φιιὐδίαπέίυε, 

οοπαρ. 00.1. 6, τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκει- 

µένην...ὲν τοῖς οὐρανοῖς, 866 ποῦθβ ἔπ 

Ἰοου.. απᾶ ποῦθ ον Ερν. 1. 18. Τπθ 

πβίυτο οἳ ἴἩο Ἠορθ 18 π1οσθ ΣΗΙΙΥ ἄθ- 
Άπθὰ ὮΥ πο Ροή. δόξης πια π]οὮ 15 

15 αββοοϊα{εᾶ: βεε Ῥείοῦ. Τηπθοᾶοτεε 
β66Πη5 {ο τοραχᾶ ἴλο ππ]ο]θ θχρτθβείοπ 

88 8 ΏΙΘΥ ἓν διὰ δυοῖν, βοῖ]. τῆς ἐνδόξου 

παρουσίας αὐτοῦ τὴν ἑλπίδα: ἴ]β 16 ποῦ 

βαὐ]5[βοὔοτΥ; ἐποασ] ὑ]ιοπαιθβ πρ 117 
βΒοπιθίίτηθς Ῥ6 ρτβοζΙοβ]]γ ποῦ τοτγ ἁἰδ- 
{θτεηξ, γεῦ βαοἩ 575ὔοτης οἳ πέετρτούα- 
ἔίοη 918 8ἲ Ὀθβί οπ]7 6Υ85ἱΥθ αηΠᾶ ΡΙ6- 
οαχίοαβ; 566 Ἐγίύσβο]ο΄5 οατο{α] Ώχουιτ- 
βαβ, ἵΏ Ἠ]8 Οοπηήπ. ον Μαἰέ]. ϱ. 863 Βα. 
19 ἀἰβογοπί ο,]θοῦβ οἱ ἐλπίς, 6.0. δό- 

ξης, δικαιοσύνης, ἀναστάσεως, Κ.Τ.λ., 816 

ρτοαροθᾶ {ορείπος Ὦγ Ῥειβ, Τ1ξοῦ, 

Ορέὲ. 17. ο, Ὑοἱ. 11, Ῥ. 211. 
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Ἰησοῦ. Χριστοῦ, ὃς ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα 14 
[ 3 3 , 

λυτρώσηται ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνομίας καὶ καθαρίσηῃ 

τῆς δόξης 15 ἴπαβ ορτύϊη]γ πού {ο Ὦθ 
οχρ]αῖηθᾶ Απα785 8ΊΠΘΤΟ ορ θΗοί,' ρἷο- 

11018 βρΏρεατίηρ,) ΑαἲἩ., Βολο]αξ., Ῥαῦ 
16  ἔτιθ απᾶ Ῥχοραχ ρεπᾖ1το, 56ο ποίθς 

οπ Εφ]. 1. 6: ἴλοτο 8 ο ὑποῖο]ᾶ ἐπι- 
Φάνεια, ἰλθ 0Π6 ΑΠ ἐπιφ. τῆς χάριτος, 
τοσ, 11, ἐπ οἶος 8π ἐπιφ. τῆς δόξης, 
5ο Βοτετῖᾶρε, Φετπι. χοπ. Το]. 1. Ρ. 

αητ (Α.-Ο, Τ40χ.). 10 16 8]ςο ρ]αίπ]γ 
ἀορεπᾶσαί οἨ ἐλπίδα, 88 πο] 88 οἩς 

ἐπιφ. (ο Ἠ., Ἠ1εβίηᾳ.), ε1θ ἐπο επΏ- 
βἐαπανεἙ Ὀοθῖπρ ο]οβε]γ ππ1{θᾶ, απᾶ ππ- 
ἄοτ πο γίπου]υτα Οἱ ϱ ΟΟΠΙΤΙΟΥ βχ{ἱο]θ; 

. βεο Ἰλίπατ, γ. 8 το. 4, Ῥ. 116. 18 18 

βἰπρυ]αχ Επι ΦοἹο]εξ, (Ἠἶπέε, Ῥ. 126, 
οᾱ. 4) Ελοι]ᾶ πο Ἠανο ρίτοα {]ῖς ἵη- 

16ΤΡΥ, ΙΠΟΥΘ ΡΙΟΠΙΙΠΘΊΟΘ. 

τοῦ µεγάλον κ.τ͵λ.] 'ο/ οω θγεαί ἄοᾶ 

απάἆ δαυΐοιχ ὦεειε Ο]εί;' µέγαν δὲ 

Θεὸν ὠνόμασεν τὸν Ἀριστόν, 1 Πεοᾶ., βἴπι, 

0µ178. Τὸ πιπθί Ὦε οππά1ᾶ]γ Εγοπεᾶ 
ἴπαῦ 18 16 νεγγ ἄοαδέα] πἨοίλος οπ ἐμθ 
βταπαπηθ[]οα]. Ῥτϊποῖριο αΠαᾶθᾶ {ο ἵπ 
{19 ρτθοθᾶ(πρ ποίθ (16 14επ1{γ οἳ τθ- 

{ετεποθοξ ὑποβιβίαπανεβ πΏεπ ππᾶες 

1η9 τίπου]ππα ο 8 ΟΟΠΊΤΠΟΠ βΣ{19ἱ6) ἴ1θ 

Ἰπζετρτεϊαῖοπ οἱ {λῖᾳ ραβββρο ο. Ὦθ 
{αφ βαἑμ]εᾶ; ϱεο πας, γ. 8 το. δ, 
Ῥ. 118, απᾶ οΟΠ1Ρ. ποίθεβ οι Ἐρῃ. γ. 5. 

Τπετο 15 8 ϱΥεδιιπιρίίοη Ἱπ ἵανοιτ ο 

{19 αἀορίοά Ιπίετργ., Ὀαἱ, οπ βοοοπηξ 

οἱ ἐ1ο (ἄεβπίπρ) βοπ{6]το ἡμών (πες, 

Ῥ. 114), ποἰἉῖηρ πιοΓθ: οοπηΡ. ΑΜ, ἐπ 

ἶοο. (6. 1) πο, 16 πΙΔΥ Ὦθ οὐβετγεᾶ, 

Ὦγ απ οτοταῖρΒύ Ἐβς οἴζθᾶ ἴπ]β ποῖς 5 
βἄπτοσαείηρ ἴπο γίθυ {ο πΏ]ο]ι {4 1 ορ- 
Ῥοβεᾶ, Ίπθηῦ Ἀοποτοτ πο έτη {ο 6ω- 
εφείἰσαῖ οοπβίᾶ εταῦ1οπΒ, Αππᾶ ΤΘΠΙΘΙΩΡΕΣ 
(α) ἴλαΐ ἐπιφάνεια 18 8 ἴετπα ΕρεοΙα11Σ 
Ἀπᾶ ρεου]ασ]σ ΑΡρΗεᾶ 6ο {16 Βοτ, απᾶ 
ΏΘΥΘΥ {ο 11ε Ἐλί16χ, εθο 6ΒΡ. Ἰ/αἴετ- 

1απᾶ, δεγπι. ντ. (Μογετ’Ἡ Τιεοῦ.) Τοἱ. ττ. 
Ῥ. 124, οΟπιρ. Βετοτίᾶμς, δέεγπι. ΧΟ1Ι. 
Το]. 1τ. Ρ. 268: (0) ελα ἐχνο Ιποπηθᾶϊ- 
Ἀἴθ οοπ{θσῦ βο βρεοἰβΙ1 το]αίθΏ {ο οας 

Τιοτᾶ; (ο) παῦ ἴῑο {ο]οπίτρ τοεη/ἶοτ 
οἳ Οµτίςρ ϱΙνίηρ Η Ιτηβαδ]! πρ {οΥ π8,---- 

ο{ΗΙβαὈαβοιαθηῦ,--ἄοθβ[αἰτ]γβοοοπΏξ 

{οχ Βὲ Ρα] αβοτῖρί]οπ οἱ 901416, οἴπει- 
νβο ππβα], ωαῖ βρεοἰδ]]γ αγά αη{]- 

Ιπεβσα]]γ πιαχ]κς Ἠίβ ρ]οσσ; (4) ἐπαί 
μεγάλου που]ᾶ 866 υποβ]]θοᾶ {ος 18 
αΡβρΙΙθᾶ {ο πε Ε αίπευ,ςεε Ὀρίου, Γιε]ῦ. 
11. 0. 4» Ῥ. 310, ἨοίπιΒηἨ, ο). 

Ὑο]. 1, Ρ. 1277 θπᾶ (6) 15417, οΌβθχτο 
ἠλαῦ ΑΡΡΤ. πο οἳ ἴπο απίθ-Νίοςπθ 

(Οἶεπι, Α]ες. Ῥγοίτερί. 8 7, Το], τ. Ρ. 7, 
οᾱ. Ῥοΐΐου, απᾶ Ἡιρρο]γίας, ααοθθᾶ 

ο Ἰοτᾶςτγ.), απᾶ {16 ρτεαῦ Όα]]ς ος 
Ῥοβί-Μίοεηθ Ὑπ]ίθτι (866 ΜΙάά]ούοηυ, 

ατ. ΑΤί. ϱ.393, εἄ. Ὦοβθ, Ἠοτᾶβποσ{Η, 
δία 1ιοίίοτε, Ῥ.67 5ᾳ.) οοπουστοᾶ ἵπ 18 

ἀπθοτρτείβίίοη,--νΆειπ πε οαπᾶΙᾶ]γ 

πεαῖρΏ 11 {846 ετιᾶεπορ, 16 ἄοθρ Ιπᾶθεᾶ 
βθοπι ἀἱβΙου]{ {ο τεβῖςύ ἐᾷιθ οοπγ]οὕ]οπ 
1παῦ οςς Ῥ]εβεεᾶ Τιοτᾶ {8 Ίοτθ βθίά {ο 
Ῥθ οἳΣ μέγας θεός, απᾶ ὑλαῦ ἐπ] {οχί 
18 Αι ἀἰχθοί, ἀθβπ]ζο, απιᾶ 6761ι οἰιιάδίεᾶ 

ἄθο]αταίῖοτ οἳ 1119 ἅῑτίωι{γ οἱ ἴῑπο Ἐίαυ- 

πα] Βοῦ. Ἐος {αχίμες Ρραὐτίςιο οἶίθ- 

9οηβ, 66 ἴπθ ϱοοᾶ ποίο οἳ ὙΓοτᾶβ- 
ποτί] ἐπ 19ο. 1: οαρΏῦ ποί {ο Ὦο 

βαρρτόθββεᾶ {παίῖ βοπηθ οἳ {πο Ὀοβί Ὑτ., 

γα]ρ., Βστ., ΟοΡῦ., Αγπι. (ποῖ Ἡοπθτος 

Α9{1.), θπᾶ 6οπιθ Ἐαί]οχς οἳ ΠΠ Ί6Η- 

οπθᾶ οτποᾶοαγ αἀορίεᾶ {Πο οἴπες 
ΙΠ{6ΣΥΡΣ,Σ 1η Ῥτοοἳ οἳ π]Ἡ]οἩ ]αΐ6ες αξ- 

βοτοη Ἠθιββ τοίογβ {ο Ὁ]τίομ, Ναπι 

λγέθίις πι Τήέ. 1, 12 Ῥεις αρρεϊἸαίιν, 
τϊρ. τ827,---8 ἰχθββῖθθ ἩοπΘΥαΥ πἩ]ο]ι 
ο Ῥτοβοηῦ ο1έου Ί1β ποί β6ϱΏ. Το 
ποῖο οἵ ο Ὑγ., ἵπ ΚεερίΏς ἵπ ἴ]ο Ῥθο]ς- 

Ετοαπᾶ {1ο ρβ]πιαγ ατραπιοπῖ (α), 
βοβτοε]γτοαΠεοίς ης αβαθ] οΕπᾶοῦΣ; ἴηθ 

{ταθτοπᾶρείπρ οἳ {Πο ο]ββθχθα117 ἑατηβ 
ΙΩΟΣΙΘ 1ροη θχθβεβῖᾳ {αη ἩροΏ ΡχΑπΙ- 
1ΩΒΣΧ, 8πᾶ 1Πίβ πο βἰπᾶεηωί ϱἱοι]ᾶ ποῦ 

{α1] ο]θατ]γ {ο Ῥεαχ 1η τηἰπᾶ. 
14. ὃς ἔδωκεν ἑαυτόν] ΄υῇο 6αῦε 

Ηπιβε[{,᾿ 81. 1, 4, ἘΡΏ. Τ. 25: ΕΧΡΔΏ- 



205 

Α 4 - 

15 ἑαυτῷ λαὸν περιούσιον, ζηλωτὴν καλῶν ἔργων. 

βἶοη οἱ ἐ1ιο Ῥτοοθᾶίπρ ποτᾶ σωτῆρος, 
στ α ἀϊβάπος ταἰτοβρθοίίτο τοίθτεποθ 

ἴο ἡ χάρις σωτήριος, Τ6Σ. 11. Τ 19 {0Υ- 

οἵρ]θ ἑαυτόν, “Ἠ]πηβε]{, Ἠ 18 γ]οἰε ϱοἱ{, 

{6 σγεα[οβῦ ϱ]{ῇ5 οτος ρἴτον,) πιαβὲ ποῦ 

Ὦο ογετ]οοἷθᾶ; οοπηρ. Βογετίᾶρε, δετπι. 

ΧΟΤΠ. ο]. 1ν. Ρ. 286. 

ὑπὲρ ἡμῶν] '/Γο; αἱ. Οπ πρ πιθβ- 

Ίπρ οἱ {Πἱβ εχργθβΒΙοἩ, πἩΊοἩ τωεί ποῦ 

Ῥο Ίετε ἴοο Ἡββ]γ Ῥτοπουποθᾶ {ο Ὀθ 

εαπ{να]εη{ ο ἀντὶ ἡμῶν (Βοτετῖᾶρε, 

1. οι), 699 ποῖθα οπ ἄαἴ. ΠΠ, 13. 
λυτρώσηται] ΄Ηο παρ]! γαηΦοπι,᾽ “Ρ8Σ 

8 λύτρον,) ἐπαῦ λύτρον Ῥείαρ Ἠ[β Ρτοοῖ- 

ους Ῥ]ουᾶ; 560 ποΐθβοη ΕΡὴ. 1. 7, αηΏᾶ 

οοπιρ. Μα[{Η. αχ. 28, Ματ]ςχ, 5. Νοῦ 
οπ]γ ἆοθε ουγΤιοτᾷ”5 ἄθαί1 {πτο]το ος 

χθοοποἱΠαβίοη θπᾶ ους ἸπββοαίοἨ, 

Ῥαἳ, π]αέ 16 πού οίζεπ ἴοο ΤΑΤΠΟΗἨ 1οβύ 

αἱρΏί οἳ, ουχ γαπεοπιίπᾳ Επᾶ τεᾶεπυρίέ 

(Βεγνετίᾶρε, δεγπι, χο. Ὑοἱ. 1Υ. ϱ. 239): 
ψηιείἨου, α5 Ἠθτθ, ἴτοπα ἴλθ Ῥοπᾶβρε, 

οἳ, 88 6ἱδ6υ/1ιοτθ, ΓΓοπ1 ᾖ]ῑθ ρεπΒ]{ῖες οί 

ἀνομία: 866 Ἐετββ, Τ]δο. Οπέῦ. τν. 

17, Υο]. 11. Ῥ. 182 5ᾳ., Πο, πΙὔἩ βοπ1θ 

ΘΧοΘΡΙΙΟἨΒ, Ἠ85 οχρτεββεᾶ Ππαθοιε 
οἰθατ]Υ απᾶ παὐϊδ[αοβοσῖ]γ. 

ἀνομίας] «ἑπίφιέη;) Ῥτορεςί ΄191- 
16βςηςςΒ,’ ἴμθ αἰαίο οἳ πιογαῖ ἴέοσποε (ἡ 
ἀκαθαρσία καὶ ἡ ἀνομία, Ώοτη., τὶ. 10) 
ψλάοἷι οἶἴέ]ιας Ισ1οἵΤβ ποῦ ογτεραγἀβ ποῦ 

Ίαψ, απᾶ ἴω π]ίοῖι {6 6ββεηος οἳ βἶΏ 

αβίᾶ8Β, 1 ζοἶνΏ 111. 4: “1π ἀνομίᾳ θορῖ- 

ἰαΐαχ ροβίβαίτηττα Ἱθροπὶ ποπ βθΓΥα11, 

ϱἰνθ αιοᾶ Ισποῦη αν Ίοα, ατα ααοᾶ 
οοπηρβα]{ο νιο]εζατ,᾽ Τ{ΜὑππαπΏ, ΦΥΠΟΠ. 

1. Ῥ. 48, Ὑπετο ϱ ἀἰρήποίίοα Ῥοΐπθον 
ἀνομία απᾶ 9 πποΙθ Ιπο]αβῖτο ἀδικία 

(860 ποῖθβ οἩ 2 Τύπο. ᾱ. 19) ἵβ βἰβίθᾶ 
απᾶ βαυαίαπ{α{θᾶ ; 8θθ 8ἶἱβο Ττοπο, 

8γποπ. Ῥατή π. δ 16. 

καθαρίσῃ κ.τ.λ.] !Ριηή/ή ἰο ΠΗίπι- 
βεἶ α ρεσμ]ίαν Ρεοβίε;’ αἴβττηβ{άνθ 
βἰπήθτιθηέ (αοοοτᾶῖπρ {ο Βὲ Ῥα)9 Ἡ- 
448) ϱπᾶ οκραπβίοη οἳ π]δή Ώαβ Ῥεδα 
ἠαβέ οκρτοβεθᾶ πθρβᾖἰτοὶσ. Τ119 ἐβοῖέ 

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ. 

Ταῦτα 

οοπηθχίοη Οἳ ἀνομία πᾶ ἀκαθαρσία 
(666 1856 ποίθ) τοπᾶετβ καθαρίζω τει 

φοθγποπέ απᾶ αρρτορτίαίθ. 16 ἆοθρ 

πηοῦ ΒΘΘΠΛ ΏΘΟΘΕΡΑΣΣ ψἰ(Ὦ 87. (Ίθτο 1Π- 
οοττθοί]γ ἐταπβ]αῦεᾶ ὉΥ ΒἐΠεγ]ᾶᾳε), Ώο 
ἩΝ., Ὑεβῖηρ., 81., ο ΒαΡΡΙΣ ἡμᾶς αηᾶ 

ππᾶρτβίαηᾶ λαὸν 88 81 80σΏβ. “οἱ {19 

ῬτεάΙσα{θ,᾽ 5οἵ1. «ᾷοτ Αα ρεοι]αχ ρθορ]ε:” 

{6 τεεκοοπιπιεη/{. (66 65. Τπεοά. ) 
811 666ΠΏ οἸθατίγ {ο τερατᾶ 16 5 α ῬΡ]αίπ 

89615. οὐ/εοῦί ; 8ο Υπ]ρ., Οἰάσοπα., αηᾶ 

Απ. πο Οορβο Ὑετείοα, οἩ ἴπο 

οοπίσασγ, ἀἱβΙποὔ]γ αἄγοσβίθς {19 ΄ρτο- 
ἄἰσαάγθ) βοοαβη{ το. περιούσιον] 
ερεσµίαγ, ΑπαίἩ., οἰκεον, ἸΠεοᾶ.; 

Υ6ιψ ἀοαρμα]γ ἀπειρτοἰεᾶ Ὦγ Βγτ. 
5 

2 [πονυτο], απᾶ Όταὁ Πεδ]ε Ῥείίετ 

5 Τα]ρ., 'ΒοοορίαἈ1]οπα,” απιᾶ ΟἨτγΑ., 

ἐξειλεγμένο», Ὠοΐ]ι οἱ ψ]λϊοἩ Β6εθπ {ο 

χθοθᾶρ {οο {3 {χοτα {18 ΡΗΙΠΙΩΣΥ ΠΠΘΕΒΙ- 

1η6. ΤΗ9 πιοβύ βα[]α{αοἴοτγ ϱΟΠΙΙΑΘΠ- 

ἴαχγ οἩ ὑμ]ρ ποτᾶ (ἄπ. λεγόμ. ἵπ Ν.Τ.) 
18 εαρρ]εᾶ Ὦγ 1 Ῥεῦ. Π. ϱ, λαὸς εἷς πε- 

ριποίησω, οοπιρατεᾶ γη ξα ἐλπε ΠΡΟ ον 

οἳ {ο Ο1ᾶ Τεβῦ., ἀβπε]α{θᾶ λαὸς περι- 
οὖσιος, Ἐποᾶ. χαἰχ. 5, εί. τΙῖ. 6, 8ἰ.; 
50 ποίθβ ον ΕΡῃ.1. 14. Ἡ που]ᾶ ἐν 

βθθτα να δ {γιο ρτίπιατγ πιθλπήηρ, “πηαῦ 

χοπιβίπβ 076 απᾶ αΌοτο ο) (οοπ1ῤ. 
Έτοίβοῦ., 1εα.),---θ, Π0ῇ]θ ὃοο ο0ΒΣΒΟΙΥ 

οκ ρτεβςεᾶ ΤὮΥ ἴῑθ «ρορα]απι αὐππάαπ- 

1θπι) οἳ ἐ16 Οἰ8ΓοΠΗ.,---Ἠ88 Ῥαςβεᾶ Ὁγ 

8η Ιπίο]Ηρίρ]θ ρταἁα Ιου Ἰπῇο ἐῑαί ος 
περιποιητόν, Ἠθβγοὰ., ἔγκτητον, Βαϊᾶ., 
απᾶ {Ίιθωσο, πια α Η]6 ἐπτίλος τθ- 

αἰτίοβοἩ, οἰκεῖον; ἴιο οοππθαίοη οἳ 

{οπρ]! Ῥοῖπρ ἔιαί ΠπάΙοαθεᾶ 0Υ ΒΜορΗ. 
(η Τ]6δαΝ. 8.Υ.), "415 Εαρεχραηῖ 8 

πορίς τοοοπᾶπήαχ. Οµπ ἴμθ ἀρτῖτα- 

Ώοπι οἳ ἐῖθ γγονᾶ, 5οο Ί1που, ἄγ. 8 τό. 

8, Ρ. 88, απᾶ οἩ {θ ϱΘΠΘΤΑ] τηθαπίἩᾳ, 

βοο Βπίοστ, Τλεδαι.Β.Υ. Το]. ατ, Ρ. 678, 

απᾶ Ἡαπωπιοπᾶ ἐπ Ἴοο. Τα ἐπὶ οἱβαβθ 
ο δαποἰρ)ίπιρ, 58 ἵπ ἴπθ ΤΟΣΠΙΘΥ 16 
γεᾶρεπιΐπᾳ ΡαΣΡΟΒΘ οἱ πο αθοπίηρ ἀθαί αι 



11. τὸ, ΤΤΙ. τ. 205 

λάλει καὶ παρακάλει καὶ ἔλεγχε μετὰ πάσης ἐπιταγῆς" 

µηδείᾳ σου περιφρονείτω. 
ΤεᾶςὮ πιθη {ο 6 οὓε- 
ἀῑθπί:; πθ ἨΕΤθ 0Π06 

Ὑπομίμνησκε αὐτοὺς ἀρχαῖς ἐξου-ΓΤ1. 
Όιο οοπίτασγ, Ὀιῦ Ίθγθ Ὀθεη βδγθά οπᾶ τερεπεχαἰθᾶ {ΏτουρΏ ἀοά πιετογ η 6ερας ΟἨσῖςῦ. 

οἳ ΟἨτίβὺ οοπιθς τηβίη]γ ΙΠίο Ρργοτοῖ- 

Ώθησθ; 56θ Ἡβιαπιοπᾶ, Ργαοἲ, 6αἱθε]ι, 

1, 4, Ῥ. ο (Α.-Ο. Π405.). 

ζηλωτὴν καλῶν ἔργων] 'Ζέαῖομα ο) Φοοᾶ 
10ογ]ε;’ ἴπθ ροη. οὗ /εσέ βρεοϊ{γίτρ ἴ]ιθ 
οἈ]θοίβ αΌοτῦ ψ]ι]οἸι {Πο ἕῆλος πας αἷα- 
Ῥ]αγθᾶ; 6ΟΠΗΡΑΤΘ Αοθ σσ]. 2ο, αχ], 3, 

1 ΟοΓ. χὶν. 12, (81. 1, 14. 

αρ. Ταῦτα κ.τ.λ.] Ἐοθίτοβροοίίνθ 
εχ]ιογ{αᾖίοἩ (πες. 1), βθτνῖηρ ἂ5 8Ώ ΘΛΕΥ 

οοπο]αείοἩ ἵο ιο ρχθβοπί, απά Α Ρ16- 

Ρ8ΤΕ{ΙΟἨ {ος  ΏΘΠ Ροτβίοπ οἱ {πο Βρί- 

βθ,. Ταῦτα πια Ὦθ απ](θᾶ ναι πα- 
ρακάλει (6οπ1Ρ. 1 ΤΠ. νὶ, 2), Ῥαῦ οἩ 

Ἀοοοππῦ οἱ ἴλρθ {οηογίπρ ἔλεγχε ἴ8 

1ΠΟΥΘ πα [ατα] αὐἡθο]ιοᾶ οπ]γ{ο λάλει; 

Τναβ 15 Ώούοτεγ πού ἴο βἴορ πΙ(Ὦ λα- 

λεῖν, 119 16 6ο ἐωλογέ ἴῑιο {9 λζὈΕ11, απᾶ 

γερτουε 116 πιερ]σεηύ απᾶ παγπατᾶ. 

Οµ {ο Ῥρταοβίο8ὶ ἄπίίορ οἳ Τίαβ8 

οίῆοο, οοπαρ. ΡοπίἩ, δετπι. ν. Το]. 1, 

Ρ. 76 (988). 
μετὰ πάσης ἐπιταγής] οὐ] αἲὶ (1.8. 
ευετή εα]ώὐἰδίοπι οῇ) αιθ]ογ{έ ) μετὰ 
αὐθεντίας καὶ μετὰ ἐξονσίας, ΟἨ1ήΑ., 

πἉο 8ἶ5ο τοπιατ]εϐ ΟἨ {16 Ἰπο]αβῖτο πά- 

ση». Τπθ ἴθτπι ἐπιταγὴ ο6συτς 1η 1 

τΐτα, Ἰ, τ, Τἱ0. 1, 9, {π {πθ ΤηΟχθ βρεοί- 
8ο 66π8ο οἳ «οοτηπιαπάπιθηξ;᾿ Ίπ {πθ 

Ν.Τ. 19 16 οπ]γ πβεᾶ ὃσ Βύ Ῥαπ], τὶπ. 

Έοπι, χτῖ. 26, 1 Οος, να]. 6, 28, απιᾶ 

2 0ος, ΙΙ. 8. Τηθ ρτθβεπί οἶθτςε 1β 

ΡτοβαΡΙΥ οπ]γ {ο Ὦθ οοππθοθᾶ πα 
{ο ]αβί τοτὸ (88 0Ἠ178, θπᾶ ΤΏεοΡΗ.), 
ενας {αν οοττεβροπάᾶϊπρ Το ἀποτόμως, 

οἳι, Ἱ. 14. µηδείς σου περιφρ.] 
εἶεί πο οπε ἄεθρίεε ἐ]εο,᾽ «εἶίφλέ ἔ]ιες ;) 

πιοῦ «ρῖνθ πο οπθ ]πβί ο8Ώςε {ο ἄο βο, 

ῬἙ]οοπαί, (οοπαρ. Φ6τοής), Αα. πηεαπῖπρ 

νλίοῖ 16 Άετε Ῥατειγ ἱππροτεᾶ; οοἩ- 
ἐταβί τ Τήπη, {ν. 11, π1οτθ ὁ1ιθ οοηοχί 

βαΡρΡΙΘΒ πο ἐπουρ1ιζ. Α1 ἔο Αροβί]θ 
ΒΑ75 Ἠθτο 18, 88 Ἡαπιπη, τἰσΗ{1Σ ρατα- 

Ῥάσααθα, “ρεγπαῖἡ πού {ηγ αάπιοπήδοπβ 
{ο ϱ9 εί οὐ παιρΗ!,) “βρθθΙς απᾶ ποῦ 

ναι τίροιατ;) πο Οτοίαπ οἹβταοίετ 

πιοβί ρτοῦκὈ]σ τοβα]τθᾶ 10. Τ49 τετὸ 

περιφρ. 18 8 ἄπ. λεγόμ. ἵπ ἴνο Ν.Τ., 
ῬτοβαδΙγ βοτηογ]αῦ πηϊ]ᾶος (εοπΙρ. 

Τηπογᾶ. τ. 20, ΨΕ βοοΙ1Β.) ἴπατπ ἐ1θ 
ΤΩΟΥΘ ιβ] καταφρονεῦν. Τ19 εἰῃῖορ] 
ἀἰθΗποβίοη πτροά Ὁσ 5ετοπιθ, ἐπαί πε- 

ριφρ. ΠΊθΑΤΑ 8Ώ {πιργοφετ, ΨἨλ]θ κα- 

Τταφρ. πια ΊΠΕΘΏ 8 Ύγορετ οοπἑοταρῦ 

(ε.ᾳ. οἳ βα[ἴθιίπρβ, ώο.), ἄοθβ πού 6θθ6τα 
Τεπα)]θ. 

ΟἩλρτηη ΤΠ. 1, “Ὑπομίμνησκε] 
εΡιέ ἔπ πιπᾶ,) 'βἄπιοπε,᾽ γη]ρ., Οἱ8- 
οπῃ. 1ὲ ἶ5 β]παοβῦ Ρ6ΙΤ6ΥΒΘ ἵπ ἴηπθ ΟΡ- 

Ῥοποθπίϐ οἱ {πο ροπήποπθββ ο 1119Εθ 

ΈΡΡ. ἴο ο] αἰθεπίίοι ο {ΠΡ ποτᾶς 

16 οοοασβ 5ΘΥεΤα] πιεἙ ἵη 1ο Ν.Τ., 

απᾶ ἔπουρλι ποῦ εἸθογ]οτο ἵτπ δὲ Ῥα]ς 

Ἡρ., εχοερῦ 2 Τΐτα. 1. 14, 19 πεαχ]Σ 

116 οηΏ1γ ποτᾶ ψΕ]οῖι βαἰέαὈ]σεαρχθβ56Β 

Πα ρεοπ]ατ ρασῖ ο{{Ἡθ{εβοπεχ΄βοβῖοε; 
1η 1 ΟΟΥ. 1ν. 17, ποΐπθς οοπιρουηᾶ, 

ἀναμνήσει, 15 Ῥτορος]σ πδθᾶ 36 Ίπιρισ- 

πρ (ια! ρτοτἱοπβΙηεγποβοπβδλαᾶ ρθει 

{οτρο[ίεη; 59ο Μαγετ {π Ἴοο. 

ἀρχαῖς ἐξουσίαις] {ο ροιυ6γ5, αι{]ογ- 
Φ4ἱε5,᾽ 1π]εο κ. 11} βεηθτα], πο]αᾶίηςσ 

ΒΙ1 οοηςδἱὑαἰθοᾶ ϱΟοΤΘΤΏΟΣΒ, ΏΟΙΩΒΠ πᾶ 

οἴμθιβ, 14 15 {αχ {τοτη Ιπηρτοβαῦ]ο ἐπαῦ 

1ποατο 15 Ώετθ αἩ 2]]αβίοα {ο απ {πβιῦ- 

οτᾶΙπαίο βρὶΙ6 πΏ]οὮ παῖρΏί Ώθτο Όθοα 

επογήπρ 1ΐ5ε] πού παθτε]σ 8πιοηρ {πο 
Οτείαη Ζ6π8 (οοπιρ. 0οπγ0.), Ῥαΐ 11ο 

Οτείαπβ Ρεποτα]]σ (είς). Ττος 
Ἐαᾶ Ῥουυ 1816 τποχθ ἴπαη ταῦ ΥΘΑΤΒ 

υπᾶος Ῥοπιαη χα]ο (Μείϊε]]ας βαδ]ι- 
βαἲεᾶ Οτείο 5.0. 67), ἠῑιεῖτ Ῥτουίοις 
Ἰπββίζαβίοπα Ἠρά Ῥθεν οἱ α ἀεπιοσταίβίο 
Ίοποθ(δημοκρατικὴν ἔχειδιάθεσιν),ΡοΙσὸ. 

εί. στ. 46. 4), Δπιᾶ επΠαῖτ ο ργθάα- 
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ϱ ε , 

σίαι ὑποτάσσεσθαι, πειθαρχεῖ», 

ΠΡΟΣ ΤΤΟΝ. 

πρὸς πᾶν ἔργον 
9 ἀγαθὸν ἑτοίμους εἶναι, µηδένα βλασφῃμεῖν, ἀμάχους 

εἶναι, 
, ᾿ , 

3 πάντας ἀνθρώπους, 

{ουγ απᾶ πε Ιάοις οΏατασίετ πας οηΊγ 
{οο τηβα]κεᾶ; στάσεσι Καὶ φόνοις καὶ 

πολέμοις ἑἐμφνυλίοις ἀναστρεφομένους, 

Το]. τι. 46. ϱ: 866 Μευταῖυς, Οτεία, 

1γ. 8, Ῥ. 236. ΤΠ48 ΡετΆ8Ρ8 τηςΥ ὃθ 

χαηᾶετθᾶ αΏ]] {ατίλετ Ῥ]ααςβίὈ]9 Ὦγ ἴπθ 

πβο οἳ πειθαρχεῖν (΄οοασύω» οἈδεατ)) 
886 πε]] 88 ὑποτάσσεσθαι (1αροπβ οὔ 
βροπίθ 5ο βαΏπιί{δεχθ)), 56ο Τ0ΐτα. /- 

ΠΟΠ. τά. Ρ. 3, Ειᾶ οοτηρ. 975., πἩ]οἩ Ὦσ 

5 ς Α.] [εαρᾶ1ξαβ θρί--πειθ.] απᾶ 

"σαι [αιιᾶττ{έ-- ὑποτ.] Βθεπις {ο 

ΜΒάριτὰ 8. Εἰτηῖ]αχ ἄἰαποίίοι: οομίν, 

Τα]ρ., ΟΙατοτα. ΎΓαθπ πειθαρχ. βί8πάς 
81οηθ, ἴ1β ταθαπ{ηρ πιπβί ποῖ Ὦθ ἴοο 

βἰτοπρΙγ Ῥτεββθᾶ, οοπΡ. Αοὖς τ. 22, 

αχνῆ, 21; ἴ]ιε 168, οἳ οΏεγίΏβ 8 511ρ6- 

ΤΟΥ ΡοΨΘΣ Β66ΠΗΡ ἨἩοποθτοτ ΏΘΤοΙ Το ὃθ 

νο Ιοβῦ; οοπΊρ. ΑΙΙΠΙΟΠΙΠΗΒ, ἄε 

γουαῦ. Ὠί[}. Ῥ. 121. 19 οπιῖβ- 

βἴοη Οἱ καὶ β{ἴδι ἀρχαῖς {5 Ιπδιβεᾶ Ὦγ 
Ῥτεροπᾶεταπῦ αποία] απϊποτίσ, ΑΟΡΙ 

ΕΕ δὲ; ϱ]., απᾶ 15 τίρΠ{]γ αἀορίεᾶ Ὦγ 
1ιαε]., Τ{βο]., Ἀπᾶ ἴπο ταβ]οχΙ{γ οἳ 

χθοθΏῦ 6χΡοβΙ{οἵβ, πειθαρ- 
χεῖν πια Ὦθ οοηηθοῦθᾶ πηἔ]ι ἐξουσίαις, 

Τηρθοᾶ., Ἠα{Η., α]., Ὀαῦ, οἩ αοοοπηῦ οἳ 

ἴλπο ῬτθσοθάΙηπρ ἀρχαῖς, ΒΕΕΠΙ8 ΤιΟΙΘ ηᾶ- 

{ατα {ακοα αὈβο]αίεΙγ; ϱο Ταϊρ., 

Βστ, (ΑΡΡ7.), θπᾶ παοβί πιοᾶθυπ οο1- 
ὨΙΘΩ{ΑἴΟΥΒ. Οοταύ οκθεπᾶς {πε τοίθτ- 

εΠςθ ἴο τὴν αὐτοῦ εἰς ἑαυτὸν ὑποταγήν 
(οοπιρ. Απὶρίοῦ. Νίο. Β.Π. κ. 9), Ῥαἳ 
ὑλ]ᾳ 16 βοβχοεῖγ ἵπ ἨβΥΠΙΟΠΣ πΙῖΏ ἴ1θ 

ἀπηπηθᾶ]α{θ οοη{οσῦ. 
α. µηδένα βλασφ.] /ἰο δρεα]ν ευῖῖ 

ο) πο πιαπ,' µηδένα ἀγορεύειν κακῶς, 
Τηοοᾶ,; θχίοηβίοη οἱ ἴηθ Ῥεθγίοῖβ {π- 
{πποβίοΏΒ: πού οπ]5 τ11εΤΒ, Ὀα{ αἱ τ1θη 

8168 {0 Ὦθ ἰχθαίθᾶ γην οοπβἰἀθχβδίοτ 

- ” , . . 

ἐπιεικεῖο, πᾶσαν ἐνδεικνυμένους πρᾳύυτητα προς 
ή 9 - 3 δ΄ 

ημεν γαρ ποτε καὶ ἡμεῖς ἀνγόητοι, 

Ῥοΐ] ἵπ ποτᾶ απᾶ ἄεεά. Όη βλασφ. 
βθ9 ποίθβ οπ 1 Τήπι. 1. 13, απᾶ 0η ἴ1θ 

Ῥτβοῦίος]. αΡρΙοβ{1οΏβ απιᾶ ΠΘΟΘΒΕΑΥΣ 

Ἠπι βοΠΒ οἳ {ο ῬτεσεΡῦ, {πε οσα αθ- 

{πο ΒΘΤΠΊΟΩ οἳ ἘΒαττου, 967, ΧΤΙ. 

Το]. τ. Ῥ. 447 5α. 

ἁμάχους...ἐπιεικεῖς] 'πιοῦ οοπέεπ{οιια, 

Γοτδεατίπᾳ ;᾿οπ ἴπε ἀἰθάποοη Ρειπθεεα 
1169βε ἴπο ποχᾶβ, 5εθ ποῖθς οπ 1 Τέπι. 

14, 8.. Τᾳ9 ἐπιεικὴς πιαβὺ Ώβτο Ῥθευ, 
16 15 Το Ῥο {εατθᾶ, Αι βοπιθΨΏςύ εχοεῥ- 

Ποπα] οἨἩαβταοῦεοχ ἐπ Οχθίθ, ΠΠΘΤΘ 8 

ἔμφυτος πλεονεξία, οχΏϊριεθᾷ ἵω οπῖ- 

ψιατᾶ βοἴβ οἳ βΡΡΙΘΒΒΙΟΏ, καὶ ἰδίᾳ καὶ 

κατὰ κοινόν (Ρο]σΏ. τι. 46. ϱ), 15 ἆθ- 
βοτῖρεᾶ Α8 οπθ οἱ {πο ρτεταίΗπρ οπᾶ 

ἄοπιπα η γίορβ. πρᾳύτητα] 
ἐπιεε]πιεβδ,᾽ 8 Υἰτίπθ οἱ ἐπ Ίππο βρΊτ1ζ, 

Υεσγ ἸπβαβλοίεηΏ{]σ τορτεβεπίθᾶ Ὦγ ιο 
ο. ὃς απ σ 

Ἰδαξο.ὢ [ροπϊρα δε]: 
β6Θ ποίθβ οπ ΕΡη. ἵγ. 2, ἄαἴ. Υ. 33, 

Απᾶ Ττ6ΠοἩ, δΊπΟΠ. 8 42. 
ἐνδεικνυμ.] Βθο πούεβ οη Ερήῃ. . 71 
απᾶ οἩ πο Ῥυδοίοβἰ ἄοοίχίπθ οἱ πηῖ- 

τετβα Ώεπατο]εποῦῬ Ἰπτο]γεᾶ 1η πάντας 

ἀνθρ. (καὶ Ἰουδαίους καὶ Ἓλληνας, µοχ- 

θηροὺς Καὶ πονηρούς, 0Π17Α.), βεο Ί8- 

το]. Φευπο, τα. ὃ 1, Το]. τ. Ῥ. 428. 
8. ἡἦμεν γάρ] 'Εογ ο πΕΒΕ;᾽ ἦμεν 

Ῥαῦ {ογπθχᾶ επαρΠαΙοβ]1Σ, απᾶ Ιπτοίν- 

πρ ε ΒΏΑΤΡ οοπταβῦ {ο πο Ὀθίδες ρχθ- 

Βεηί(τοχ./). Τ1ϱ γὰρ 5αΡΡΙ168 8 ΣΕΔΞΟΥ 
{ος ὅ1πθ {οτοροίΏβᾷ οοτηπηβιᾶ, εβρθοἰθ]]τ 

{ου 198 οοπο]αᾶΐπιᾳ ποτᾶδ; Θθ πιαθῖς αγιᾶ 
1οχΏθβχίπβ {ο οἴπθχβ, {ος Ἡ6 Ο9Π0Θ 
εα πα]11γ ποοᾶςᾶ παετογ θά {οτΏθαχαποθ 
οἩ1βΕΙΥΘΒ, απᾶ (του. 4) Ὠλτο που εςκ- 
Ῥαχϊοποθᾶ 16. "Ἠμεῖς, 85 ἴλο οοπ[οχῦ 
ΒΊΏΟΠΒ (οοπ1Ρ. Υ6Υ. 5), ἱπιρ]198 ἐλ1ο ΑΡο- 
Βἱ]9 θά αἲ] ῬοἱθσοσΒ; οοπιρ. ΕΡΗ. 11, 3, 
ΨΊοτο ἐῆθ τοίθγθποθ {8 θᾳ 18117 6ΟΠ1ΡΙΘ- 
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ἀπειθεῖς, πλανώμενοι, δουλεύοντες ἐπιθυμίαις καὶ ἡδοναῖς 

ποικίλαιο ἐν κακίᾳ καὶ φθόνῳ διάγοντε, στυγητοί, 

μισοῦντες ἀλλήλους ὅτε δὲ ἡ χρηστότης καὶ ἡ φιλαν- 4 

Ἀεηβῖτο. ἀνόητοι] ’Γοοῖεῖν ,) 
599 ποῖθβ οη ἄαἲ. Ἠῖ τ. Τη9 πιεβπῖπρ 

ἳᾳ βαῖᾶ 6ο Ὦο Ἠεχο βογηθΏ]αῦ Π1ΟΥΘ βΡ6- 
οἶδο, πθβχ]γ βΏργοβοΏίηρ {ο ἐσκοτισμέ- 

νοι τῇ διανοίᾳ, Ἡρη. Ἱτ. τ8 (Ρο Ὑ., 

Ἠταία.); ὧς Ἡοποτει 18 ποῦ ἠηγο]τοεά 

ἵπ ἐῆθ πψοτᾶ 15ο]ί (Ἠθβγο], ἀνόητος. 
µωρός, ἠλίθιος, ἀσύνετος), Ῥαΐ οπ]7 τθ- 
Ἀεοίθᾶ οἩ 165 ἔγοτα {πρ οοη{ρχῦ. 
πλανώμενοι] ' ϱοῦπρ αξίγαφ.’'θττβη{θΒ:᾽ 

γυ]ρ., ΟἸατοπα., Ῥστ.ς ποῦ “]θᾷ αξίταγ; 
Οοπσῦ., Α1. Τ19 αβεοοἰα{θᾶ ρασεοῖ- 
Ρ]65 α8 πο] 5 1ο ποῦ ΙΠΟΟΙΩΠΙΟΠ 156 
οἳ πλανᾶσθαιῖη Αα βπαῖ]αχ βεπςο (αἵταρίγ, 

ΜΑΗ. αν. 12, 1 Ῥοῦ. Π. 25, 81.; Π1θ- 

{πρΠοτίσβ]17, Ἠθῦ. Τ. -, Φ8Π1θ8 τ. 19) 
βεαπι {π {ατου οἱ ὑποπειίτα]πιθαηῖηρ. 

Τα 2 Τΐπα, 11. τὰ, ἴωο αηθΠθβίβ βας- 
Εοβῖς {19 ραββῖτο τηραπ{πρ. 

ἡδοναῖς] ΄ρ]εαευτες ἡ 8 ποτᾷ ποῦ 6ἱ5θ- 

ψλοτθ αβοᾶ Ὦγ Βὺύ Ῥατ] (α [αοῦ ποῖ ]οβῦ 

Βαλ οἳ Ὦγ ο Ί.), απᾶ οη]Υ 50Π16- 
σ]αῦ ϱρατίηρ]σ ἵπ {1ο Ν.Τ. (5εθ Τ/π]κο 

νὶΠ, τά, ἆ.1ηθς 1τ. 1, 3, 1 Ῥοῦ. Ἡ. 13), 
Ῥαῦ ροββίρΙσ βαρρεςίεᾶ Ἡοτ 07 ο πο- 

{ἐοτῖοας οἹαχποῦθν ἴπ {παῦ τοβρθοῦ οἳ 

Έλοβο Ἰπάἰτθοί]γ αΗαᾶθᾶ ἴο; οοΠ1Ρ. 
ΟἨσγα, ἑπ Ἴοο. ἆ61οπιθ (1) Ἱ]αβίταίθι 
ἴλθ οἶαιςο Ὁσ ταίδγθιοθΒ {ο Βἱ Ρα] «ἴπ 

μὰ8 βαπ]επάρ” (ο π5ο Ἡατηπιοπῦ”ς 1βή- 
Ειαβθ, 6ουτο. ΧχΣ.): ἴλιθ Τί68Β 6Πτα6- 
ταἰθᾶ 819 Ἡοπετοτ {8Υ ΤΙΟΣΘ Ῥτοραδ]σ 
ἴλοφο οἳ {πρ ῬθοΡΙθ {1 πΊιοπι {οσ {πε 

πιο Ῥοΐηα ἴλθ Αγροβί]ο ἶ5 ρτοαρῖαρ 

Ἠήπισοίξ,. Οµ ἔλο ἀειϊταβίοι οἳ ποικί- 
λαις (αβεᾶ Ὦγ Βὲ Ῥαπ] οπ]5 11 ἴμο Ραβῦ. 

Ἐ)ΡΡ.), 866 ΠοίεΒ οη 2 Τίπι. 1Η. 6. 

κακίᾳ] “πια]έσε;᾽ ου ]ιαβ]6 οἱ νο ταϊηᾶ 

Α8 οοπ{ταβἰθᾶ πΙζἩ πονηρία, νἩ]οἩ τα- 

που Ροϊπ{β {ο πο πιαπ]ξεείαίἶοα οἱ 18; 

βθο ποῖθῦ οπ γη, 1. 31 (Τγαπδ.), 

Πχοπο8, 6ηποη. ἃ τ1. 19 18 βητο]γ τοτ7 

Ἠαβίφ {πἨ αίμα {ο8ββοτή ῥμαξἷπτ 6ου. 

γ. 8 16 18 τηθθ]7 Ε7ΠΟΠΥΠΙΟΙΕ Ἡ(Ώ πο- 
νηρία; 899 Τα5]οτ, οπ Ῥερεπί. τν. 1, 

ψΏο Ἀοποτετ 15 {οο ηβΥτοτ ἶπ Ἠ]β 1Π- 
ὑθτρτείαδίοπ οἳ κακία, ἔ]ιοαρ] οοτγθοῦ 

η ἐλαί οἳ πονηρία. Τ]19 γοτΏ διά- 
γειν ἐῑιαί ξο]]ούπ5 οοσαΥΏ ΟΠΙ7 Ίετο Αηᾶ 
(πΙἩ βίον) τ Τΐπι. Π. α. 
στυγητοί] ΄Λαίε}ιῖ, µισητοί, ἨΘΕΥΟΠ., 
ἑοᾶ101168,’ Υα]ᾳ. : Πεέοττης, ας Ὑ1εείηρ. 

οΨ 861768, 5, βρθοἴθβ οἳ απ {]ιθβ]6 ἔο µισ- 

οὔντες ἀλλήλουε. ΤΠεϊγ οοπᾶιοί πας 

ΠΟΠ 85 {ο ο ππακοη Ἠαίτεᾶ ἵη οίπθυς. 
4. ἡ χρηστότης] /ἐλο Ἰπᾶπεςα,) 

εὐεπῖρπ{έψ,’ «Ῥοπϊρηϊζαβ, Υα]ρ., Οἷα- 

χοΤΗ., 60. “41199 1 ἆαπᾶϊα Ὀοπθβοῖ]ᾳ ο8ύ- 

πἶδασ,) Επίέσ. Βοπι. Ἡ. {, Τοἳ. «. Ρ. 98: 

«πδρά ὮΥ Ῥαπ] αἶοπθ, ἵπ χθέοτΘιοθ {ο 

οᾶ, Ῥοπα. 11, ᾳ, αἰ. 22, ΒΡ1.. Π. /(οοταΡ. 
ΟΊεπι. Ώοπι,τ. ϱ, ΕΡίδί. αἲ Πίορπ. 8 9): 

1Π Σθἴ6τΘΏΟΘ {ο ΙΩΛΏ (Έοπι, ΠΠ, τ2, 

ᾳποῦ.), 2 095. τἰ. 6, 91. ν. 22, Οο]. 1. 

12. Βθ6 ποῖθβ ΟΛ ἄαἰ. 1.ο., πΊετο 16 

18 ἀϊβμπρι]κΏοθᾶ ἔτοπι ἀγαθωσύνη. 
ἡ φιλανθρωπία] ἐς ους, Οἳ 110ἵθ 
οχαοξὶσ ΄ἶουε ἑουαγάς πι, ΑΙΕ., «Ία- 

τηβη/{8,) Ταῖςδ.; πδεᾶ οπ]σ αραῖπ, ἵπ 

χοξ. ἴο 11θηῆ, Αοΐς ΧχνΙ. 2; Ο0Π1Ρ. 
ῬΗ41ο, 60. αἆ αἱ. 8 το, Το]. 1. Ρ. 

ϱβ6ό (Μαπρ.),----ἩΊιτο ῬοίἩ ποτᾶς ατα 
βββοοϊα{εᾶ,---Ἠαρ]ιε] ὑπ ἶοο., απᾶ Του 

1ηπθ ρεπετα] βοηἠτιθηί, ἆοἨτ 11, τό. 
πρ αγο]θ]βτορθα{οᾶ πι θαολ.σαδρεύ. 

{ο ρῖτο Ρτοπιίπεηοθ {ο 68οΏ οχίοαία, 

ἄτεθη, 6). Ῥ.213. ΟἨ ἐπεφάνη, 9οπ1Ρ. 

Ώοῖθς 0η οἩ. Ἡ. 1. τοῦ 

σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ] 'οω/ δαυΐοων 
σοᾶ;’ 599 ποῦθ ον 1 Τίΐπι. ἳ, 1, θὰ 

ΜΠαΚΙείοηα, ἄγ. Αγ. Ρ. 396, πο 1θ- 

πιατ]ς6 αν 1 Τιαγ Ῥο αποβοπθᾶ 

πιθίΏου 1η {18 ρ]αοθ, 35 πει ο {πι οἳ, 

ἔν 8, Ἡ, 1ο, 1 πα, , 4, ιο σωτὴρ 
Θεὸς Ὦο ποῦ ΟἨχῖβζ, ἐποιρ]Ἡ ἔλο {ῑ]ο 

18 βιαβ117 τοίοιτεᾶ {ο ἴπθ Εαίλθτ. Τά 
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6 θρωπία ἐπεφάνη τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ, οὖκ ἐξ ἔργων 
- 3 ’ Δ η. , ο ο ον 1 Ἆι 8 

τῶν εν δικαιοσύνη ἃ ἐποιήσαμεν ἡμεῖς, ἄλλα κατα το 
νὰ Α 9 ” ε [ο 9 - , . 

αὐτοῦ ἔλεος ἔσωσεν ἡμᾶς διὰ λουτροῦ παλινγενεσίας καὶ 

5. ἆ ἐποιήσαμεν] Ξο 1/ασπ. πι ΑΟΙΡΙΡδ; αἰ.: Οἶεπι,, α]. (Πωμες, 
Αγ), απᾶ πον’ ρεγ]αρα τΙβΏΙΙΥ. Τἱδολ. 1θ8ᾶΒ ὧν ἐποιήσαμεν φ(Ἡ ΟΥΡΟΒΙΕΙΙ; 

ΏΘΗΣ]7 αἲ! 1158: Α{Π., ΟἨσγς., Τηθοᾶ., α]. (Ώεο., ἀγίεθὺ., βο]ιοῖα, Ἡ)ογά».,--Απᾶ 

εᾱ. τ απᾶ 2), απιᾶ ποῦ πϊέμοαέ οοπβἰᾶρταΡ]ο ἰπίοτμα] ῬτοραΡ{Π{γ, 8Α ἐ1πο 181’ οἳ 

Βἰτασξίοη β66Π1Α {ο Ὦθ Ργοβοτυοᾶ τειγ τερα]ατίγ ἵη {πε Ν.Τ. Ἠπίπετ πτρθβ ἴπθ 
ῬτοβαΡ/ Πέ οἳ Α οοἵγθοβίοΏ ἔχοπι {Ἠθ Άοο. {ο ἴθ Ροµ., Ρα{ 16 ταδγ Ὦοθ οοπβἰᾶριοά 
ἄοαραα] νδίσοχ ἐταπβοτίρεις πο 5ο ΚθεΠΙ7 απο {ο ελ ρτουα!]πρ οοἴποιάεποῬ 

οἳ {ο Μ. Τ. ἵη ἐπῖς τεβρεοί πὶ{Ἡ ο]αβείοα] ἀτθεῖς 88 {ο Ώβτο πιβᾶο {Πθ οἶλβπρα 
ἔτοπα 419 Ἰπήο]]ρίδ]θ αοοαβαἼνο. που (άν. δ 14. 1, Ῥ. 147) οἴέος ας εἰπῖ]ατ 

γο]αζῖοπς οἳ ιο οτάίπασγ τα]θ, ΦοΏη 1γ. Ρο, σῖ. 29, Λοῦς τή, 16: ἴπο Βταί Απιᾶ 

βθοοπᾶ ρβββ8ρος8 Ἠατο {βὶτ ογ1]ος] βαρροτί ἴοτ ἴλθ Βοο., πο ἠλλχά Ἡογθτος 
Βοβχοθἰγ ΑΏγ. Ἴθ Ἠατο τενεισεά πετ {πε τοβάῖηπρ οἳ ϱᾱ, τ απᾶ 2 0Η ἴ1θ ΡΙ6- 

ῬοπᾶσταποῬ οἱ οχίθτπαΙ αα(]λοτί{γ, Ὀτή ποῦ πα {111 οοπβἄεπορ, 

πο ργθβεηέ Υεςο {λ]ᾳ βπτο]γ οαΏποί ὃς 
ἴμθ ϱ8β6 (566 τοζ. 6, απᾶ οοπαρ. Ὁ 5ὔετῖ, 

1,ε]ιγὸ. ττ. 2. 4, Ῥ. 319), 801 πο β86π 

Ὀοιπᾶ {ο πιασῖς ἵπ ἐταπιβ]αβ]οη ᾖ1ο ᾱἷ[- 

ἀετθπέ οο]]οοββῖοη οἳ {πο ποσᾶβ. 

5. οὐκ ἐξ ἔργων] 'ποί ὴ ιυογ19,” 
.θ. 1π «οπβθαπθποθ οἳ ποτ]; 599 

ποίθβ οπ ἄαἴ. Ἡ. 16, πἩετο {πίς απά 
οίμεχ π56β οἱ ἐκ 816 οοπαραχεᾶ απᾶ ἵπ- 

νοββραίοᾶ, Τη ποραίῖτο ἱβοπαρ]αίῖο, 
Επᾶ, 85 Ῥεηροα] οΏβ6ττθβ, τ6ί6ΓΒ {ο ἴ]νθ 

πηοῖθ βοπ{θποθ; οὔτε ἐποιήσαμεν ἔργα 

δικαιοσύνης, ὀῦτε ἐσώθημεν ἐκ τούτω», 

ἀλλὰ τὸ πᾶν ἡ ἀγαθότης αὐτοῦ ἐποίησε, 

ΤἩρορΗ. Τήθ ποτ] αχθ {ατίμεσ ἄθ- 

Ἀπεᾷ 88 τὰ ἐν δικαιοσύ»ῃ, ἩΟΣΊΒ 4ο1θ 

ἴπ α βρ]ιογθ οἱ ε]επεπῇ οἳ δικαιοσύνη, ἵπ 

{1ι9 βἰαῖθ οἳ Β δίκαιος; 6ΟΠ1Ρ. Ἠ1πος, 

αν. δ 48. 8, Ῥ. 348. 
ἐποιήσαμεν ἡμεῖς] ΄ωε ἀἱά:' ἡμεῖς 
οπιρΠαβίο; 1ο ρτοποῖη Ῥεΐπρ αᾶᾶρα 
{ο πηβ]θ {πο οοπἰτβςῦ ἰζἩ τὸ αὐτοῦ 
ἔλεος β0{Π1 1ηοτθ οΊθΗΣ απΠᾶ {οχοἱρ]θ. Τη 
11ο {οἱοπαρ οἸβιβθ κατὰ ἀθποῦθβ 1 
ἀΠπάΙΤΘΟΓΙΘΒΒΟΗ ἴπαί αἩ βρτεθπαθηί νο 

Ά ΠΟΥΠΙά ΒΙΡβΘΕΙΒ Απιᾶ 1ΠΥΟ1Υ6Β, -- “ἴπ 

οοπβθ(πεποθ οἵ,) «αῑιΔ οβύ πβθγίοος- 

ᾱἱΑ)' Ἐπίίσ. Ἠοπο. Ἡν 4, Το. 1. Ῥ. 907 

Βο Αα 11, 17, κατὰ ἄγνοιαν, 1 Ρεῦ. Ἱ. 

8, κατὰ τὸ...ἔλεος, οοπιρ. ΕΗΗ1. 1, 3, 

βοθ παν, ἄγ. 8 49. ἆ, Ρ. 358. Τ1θ 

ἰταπιβιδίοη {χοτα λε τερα]ασ ππεαηῖης 

οἳ {16 «πιοᾶε]) {ο ἐ1ιαῦ οἳ ἐπθ «6οαχβθ 
οἳ ἠπήηρς ἵη βοοοτᾶθπος νἩ 16” {6 αι !Γ- 

Βοϊεπ(]γ 68ΡΥ επᾶ Ιπίε]Ηρίθ]ο; οοπαρ. 

ΡΗΠ. Π. 3 (ΦΊθτθ κατ) ἐρίθειαν θἰιπᾶς 
1Ἠ Αι Κἰπᾶ οἳ ρατα]]ε]ίβτα {ο ἴ]1ο ἆθῖνθ 

τῇ ταπεινοφροσύνῃ), 8Ώᾶ ΕΜΠ] πιοτθ ἆθ- 

Ἀπιμαἰσ Αττίατ, 4ἴεω. 1. 99 (οζθᾶ Ὁγ 
Μπαχ), κατ ἔχθος τὸ Πόρου μᾶλλον ἣ 

φιλίᾳ τῇ ᾽Αλεξάνδρου: 8θθ βἶδο Ῥοχῃ- 
Ἠατᾶγ, δγπίαα, . 2ο. Ὀ, Ῥ. 249. Ἡι- 

ἴπεν οπ τ Ρε. 1, 2 ἄτανιβ 8. ἀϊβπο- 

εΐοπ Ῥούπεθη {118 159 οἱ κατὰ απᾶ ἐξ, 

Ῥαἱ 8 ΌατοτοπιβΏιβχα ορ ΟΕ ΠΘΡΥΙΠΙΑΥΥ 
πηθβπίηρ οἳ 1]θ πο ΡΙ6ΡΡ., ογἰφίπι 
(πππιθᾶ(α{ε) απ πιοᾶεῖ, ση] τοπᾶες 
βΊοἩ ἀἰδήποβίοης Β]πιοςί β61{-ενιᾶςηὔ, 
ἔσωσεν ἡμᾶς] ' Ηε εαυεᾶ 5) 'ραΐ 8 
ἀπίο α βίαΐο οἳ βα]γαδίοπ,᾽ Ηβατιοπᾶ; 

660 68}. τ Ῥοῦ. 11, 21, Βπιᾶ ΟΟΠ1Ρ. ΤΗΥ- 

Ίος, Το οἳ 6, τ. 8 9, ϊ8ο, στ. 20. 
Τα ῖς ἱπιροτίαπί ἀορπιβ[ίοα] ϱἱβΐ6- 
τηθηῦ ΙΩ8ΘΏΥ αρρατοπύ ἀἱβου]{ῖθς σπὴ]] 
οοπαρ]θία]Υ γαπί] 1Ε πσθ τοπαεπαρθς (1) 
{χι έ πο παθη/{ῖοη 18 Ἠετθ πηβᾶς οἳ ὅλπα 
Βαρ]εοίίγο οοπα{δίοπς οἩ πιαπς βἰᾶρ 
(διὰ πίστεως, ΕΡΗ. Ἡ, 8, οοπαῥ. 1 Εθῦ. 
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ἀνακαινώσεως Πνεύματος Αγίου, οὗ ἐξέχεεν ἐφ ἡμᾶς 6 

1.6), Όθοβτςο 6116 οΏ]θοῦ οἳ {πε π]ο]θ 
Ῥᾶεδαρο {5 {ο 6πΊαηου {πο ἀβοπ]ρίῖοα 

οἳ {1ο βατἰπρ παθτογ οἳ ο, 5εο Ὑγ1θ8- 
1πρ. ἔπ Ἴοο, ; (2) ναί δὲ Ῥατ] 6ρεβ]ες οἳ 

Ῥαρίϊθπι οηἨ {πο βαρροβί(ἴοη ὑλαί έπος 
η 1ηΘΤθΘ ΟΏ86ΥγΥαπος, Ῥιἱ ἐλλαῦ 1{ πας 8 

βθοταπιοπέ {η σλίοῖι ϐ1] ἐῑλαῦ πας 1π- 
ψαγᾶ ρτοροσ]γ Επιᾶ οοπιρ]θίθΙσ β0ΦΟΠ1- 

ρθπ]θᾷ α]] ἐῑαί πας οπψατᾶ: Ἠθ ὅναβ 
οὔπ 5.7, ἵπ ἐπ α]]θβῦ 5εηςο οἳ ἐῑθ 

ποτᾶς, ἐπαῦ 15 γγαβ 8 λοῦτρον παλινγε- 

νεσίας, 35 Ἠ9 Ἰιμᾶ 8159 ϱβ1ᾶ, 1. 11. 27, 

ἴιαί α5 ππαἩγ 88 πθτο Ὀαρίσθᾶ Ἰηέο 
ΟΠ1160 Χριστὸν ἐνεδύσαντο, ἀεβπ]ίθΙγ 
ραῦ Ἠίτα οἩ, θπ{θγεᾶ {πῖο νιίαὶ ππ]οα 

ση Ἠίπι,---ᾱ Ῥ]θββεᾶ εἰαΐθ, υ]]οὮ ϱ8 

16 Ιπτο]νεᾶ τεπαεβίοη οἳ βἶΠ5, Απᾶ Α 

ορχύα]η 1416, {οτ ο {πιο Ῥεϊπᾳ, {0 16- 

βαγτθοθῖοη ατιᾶ β8]Υα{1οΠ, 5ο, {4 αρῖᾶθᾶ 

1π, πηοβῦ 5Ώτθ]γ ]εμᾶς {ο Βη8] σωτηρία ; 

βθθ Νοαπᾶας, Ρἰαπίΐπῃ, οἱ. 1. Ῥ. 405 

(Βο]ιή), απᾶ ϱ5Ρ. 116 Ὀτῖοί Ῥαέ πιοςύ 

Ῥετβρίοιοίβ τεπιαχ]κ5 οἳ ψΓαίετ]., Εν- 

ο]ανγ. στ. 3, ο. 1ν. Ῥ. 5758 (6οπ1Ρ. ἐῦ. 
αχ. 3, Ρ. 645), οοπαρ8τθᾶ πΙζτι 119 {α]]ος 

βἰαζεπιεπία οἱ ΤΑγΙος, Γά{ε οἱ 61. ν. 

9, Τ8ο, στ. 1484. Όπ {πο πιθαπίηρ οἳ 

σώζω, οΟΠΊΡ8ΤΘ (6η ομ ποπ) ἄτεεῃ, 
ἅναπιπο. Ῥ. 318, Ὁπή οΏβεττο {παῦ ! {ο 

6πιΏταοσο {119 4οβρε1’ (ἱ. Ρ. 217) 18115 
ΕἹιοτί οἱ πο ρ]αῖη απᾶ Ῥιορεττηθαπήπς 

Ὁἳ σώζευ («βαἱγαπα {α06Υ6)), ἨΠΙοἩ 6Υ6η 

ταὮ τεῖ. {ο ρτεβεηῦ {πιθ 08Π ΏΕΥΘΓ 

παρ]σ 1655 παπι {ο Ῥ]ασθ {π ει βίαΐε οἳ 

βα]νβ{οἩ;᾽ οοπαρ. Ῥετετίᾶρε, 6/πιγεῖι 

σαἱ. αἩ. 4, ἂπᾶ ηοίθβ οπ Ερὴ. Π, δ. 

διὰ λουτροῦ παλινγ.] “ὃν πισαπε οἱ 116 
ἴαυεγ ο) τεθεπεγαξίοπ,’ 'Ῥετ Ἰαυασγιπι 

τθβεπετα/οπίβ, αἱς., ΟΙ8τοπη,; ἴπθ 

λουτρ. παλινγ. 15 116 ' 681158, πιράίαπο) 
οἳ {119 βατίηρ ϱταοθ οἱ ΟἨ1180, 1ΐ 16 4α, 

φιθαπς π]οτεβγ πθ τθοθῖνο ἐπ Β4Ί10, 

Απᾶ α Ρὶθᾶδθ {ο 48βαχθ ας {Ποτθος ; 
ερασίαπα 8 Οµτ]αῇο βδ]αίεπι Βαρδίσπιας 
ποδίᾳ οὐβίρηςί,᾽ Ο8]Υ. 11958 ἴπαη ἐλίς 
οαπποί 9 βαἰᾶ Ὦ7 817 οαηᾶ1ά 1ΠἴΘΥρτΘ- 

οτ. Τ19 ρθᾳ. παλυγ. ΑΏΡΥ. πιβτ]6 
ης ὑπ ρα{θ ΟΥ 1ΠβθΡαΣΒΛΙ6 βοοοιηρᾶ- 
ππηθη{ϐ οἳ {ἐθ λουτρόν, {τις {β]]]πρ 
υπᾶοι {19 ρεποτα] ηθαᾶ οἳ ἴπθ ρο866δ- 
δίνο ϱεηὮ., Βολθιοτ]. 5Υπέ. 8 16. 3, Ῥ. 

1151 107 6ΧΣ. ἶπ ἴπο Ν.Τ. οἳ 8 βοχῦ 
οἳ ρεη. οἱ “ΊΠπ6ς τ6Ι6Γ6ΠΟΘ,᾽ β66 ΘΕΡ. 

1μθ οο]]θοδίοπ 1η πας, γ. ἃ βο. ». β, 

Ῥ. 160. Α {οταπγ (οχορε[οα]]γ οοπβῖ- 
ἀατεᾶ) ἴπαἀπηϊβδίρ]ο αἰθοπιρίς (ΜαΒίΗ., 
41.) {ο οχρ]αἶη αππᾶγ ἴἶιο Ρ]αῖπ ἔοχος ατιᾶ 
Ἰεωίσαϊ πιθβηῖπρ οἳ λουτρόν (886 ποίθβ 
οπι Βρι, ν. 26), δν τπαΥ ὃ6 εποπβΏ {ο 
βαγ ἵπ {πο ποχᾶς οἳ Ἡοοῖκτ οἩ 918 

ϱυ)]θοῦ, έπαξ ’ πΊοτε 8 Η96Υ51 οοπβίστο- 
ἴοη π]] βἰαπᾶ, ἐπο ξατΏθβύ ἔτοτι {πθ 

ΙθέΐοΥ {8 οοηπιοη]γ {19 ποτβί, Εσοῦ. 

Ροῦ. Υ. 50. ο» 889 ΦοΏ Π1. 6, ἴ1ιο τοῦ, 
{απ Ὑαἰοτ]αᾶ, Ἠοτ]εε, Ὑοἱ. ΣΥ. Ῥ. 428, 

8πά οοπαρ. ἐμθ αῑτ οοπηπαεηίς οἳ Ἠοί- 
ΤΠΘΗΠ, Ἠ)είθο. αι. Εῇ. Ἱ. Ῥ. 233 8., 

απᾶ Φο]γ{γίδ. τι. 5, Ῥ. 17ο 84. Όπ 

ἴπο ἐχποτηθαπίηρ οἱ παλυγενεσία (87τ. 

αλ ο) [ρδασο [ρασύας αι 

αςύ ἆθ ργποῖρίο, ἄε πογο]; οὐκ ἐπεσκεύ- 
ασεν ἡμᾶς ἀλλ) ἄνωθεν κατεσκεύασεν, 

0Ἠ1γ8.), 5εο 119 αὈἷθ ἐτοαίϊδο οἩ {18 
τεχύ Ὦυ Ἰαὐετ]ατπᾶ, Ἠ7ογ]ε, Ὑοἱ. 1ν. 

Ρ. 427 Βᾳ., 8 ἰταοῦ πΏΙοἩ, ἐπουρᾶ ϱχ- 
{θπάῖης οη]γ ἴο {ΠΙτίΨ Ῥαρ6Β, νι] Ῥο 

Σουτιᾶ {ο ἀπο]αᾶθ απᾶ {ο βαροτβθᾶο 

παποΏ. ἴλαί Ώδβ Όθθυ ντ{ίεη οἩ ἐΠ]β 

ϱυυ]θοῦ: Βείπε]] ον Ἐεφει. (ο. /) απᾶ 

{λε τοτΥ ροοᾶ ποίθ οἱ ἨΓοτάρποτίμ ὑπ 

ἶοςο. Ώι8Υ 8159 Ῥο ρτοβ{αΡΙγ οοπεπ]θᾶ. 

καὶ ἀνακαιγ. κ.τ.λ.] ΄απᾶ τεπεωίπῃ οἱ 

ἐπε Ἠοῖψ δρύγί, 6,θ. “ὮΥ πο Ἠοιγ 

Βρϊτδ,’ {9 βεοοπᾶ 661. Ῥεΐπρ ἐ]ιαί οἳ 
ἔλο αροπέ, παοτθ ἀεβηϊθεΙσ εκρτθβεεά 

Ὦγ ΡΙΕ1Ε 4, α]., ἀνακαιν. διὰ πν. ἁγ., 

ΟΙ8τοπι. («χεπογ. ρθς ΒΡρ. βαπούατη |), 

Βπᾶ βοπ]θ ΤιαβίΏ Ἐ.: οΟΠΠΡ. πούῦθβ ο 

ΕἘρῃ, Ίν. 123. 119 οοπβίταοδίοη οἳ πο 
Ατβί βεη. ἀνακαιν. 15 βοπαθη λα! ἀοαρή- 
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7 πλουσίως διὰ ᾿]ησοῦ Χριστοῦ τοῦ σωτΆρος ἡμῶν, ἵνα 

Μα]. 16 πα ο χορατᾶεᾶ αἵέπογ (α) 88 
ἀερεπᾶεπέ οη {Ἠθ ρτθοθᾶΐτιᾳ διά, ϐ8 ἵπ 
Βστ., Πετοπιθ («ρετ τοπογα{ίοποπι)), 
ἱ.; 669 ΖοἳἨ 11, 5, απᾶ οοπιρ. Β]απῦ, 

}εοί. ο Ῥαγ. Ῥγίεί, Ῥ. 56; οἱ (ϐ) 88 
ἀερεπᾶρπέ οη λουτροῦ, Υαἱᾳ., ΟΊβτοπα,, 

Οορί., Αππιι, ΔἱἩ,-Ρ]αΐξ ποπθ ος 

ψἨ]οἩ χορθΏῦ 1ο Ῥτορ. Ῥείοτθ άνα- 
καιν.; 966 Ἰβ{οχ]απιᾶ, Ώερεπ. Το]. τν. 

Ῥ. 428, πἹο Ῥπεβγ ποίβοθθ Απᾶ 16- 

1ΠΟΥΘΒ [Πο οἩ]θοβίοἩ (οοπ1ρ. ΑΙ) 

{οππᾶςεά οπ 6Ἡθ ἀπο]αβῖτθ οΏατασίος 

ἐπα{ 1 ένας ὃε αβεὶρπεᾶ {ο Βαρίίβπη. 
Οµ {ο πο] ἴ1ο Ι8106υ 6ΘΘΠ15 πιοβῦ 

ΒΊΊΩΡΙε απιᾶ Β»ΜΙβ/[ΒοἴοΥΥ: ἀνακαιν. κ.τ.λ. 
πιαβξ ποῦ Ἡοπετεσ Ὦ6 οοηβἰᾶετεᾶ 88 
1ΙΘΥΕΙΥ οχρ]αηβίοιγ οἱ παλιγενεσίας 

(26 Ὑγ., Ἠπίλοτ), Όαέ 85 οο-οτάίπαίθ 
ψϊἴἩ 16, παλινγ. Ἀπᾶ ἀνακαιν. (οπ]γ 

Ώστο απά Ἠοπι, κ, 9) ' Ῥείηρ ΊΘΑΤΙΥ 
Β]θᾶ 1Ώ οπᾶ απᾶ τ15θ, οἱ οΏθ απᾶ {ἴ]ιθ 
β8Π16 οχἱρίΏκ], οἴῦθη ροΐηρ {οβείμεν, 

Άπάᾶ ρετίεοβῖνο οἵ θ8οἩ οίιες, Ἰαΐετ- 
Ἰπᾶ, ᾖ. 6. ὮῬ. 428: Βθ ἨοίΩβΠΗ, 

Βο]ιγ{γεῦ. πα. ο, Ῥ. 11. 119 εκβοῦ 
σεπ] τα] τε]α{ίοη παλι» γ. 8Πᾶ ώνακαιν. 
οβηποῦ Ῥο γ6σγ οργίαϊπ]γ ΟΥ ΤεΙΥ οοἩ- 

ΒᾶεπίΙγ ἄεβπεᾶ. ΤἨθ Ρεη. 15 ποβῦ 

Ροῦ!ΕΙγ απ ο,βοαχθᾶ ρεη. οἳ ἐς σοτι- 
ἐθπὲ, τερτεβοηίίπρ {Παῦ πο {1ο 

λουτρὸν 1Ηγοἱνθβ, οοπ1ρΙ888, Ὦτίπρβ 
ψτἩι 16, αππᾶ οἱ πΏ]οἩ 14 18 ἐπ οτΚΙΑΙΥ 
Ἀπᾶ αρροϊπ{εᾶ οχύεπα] τεΏίο]ε; οΟΠ1Ρ. 
Ματς 1, 4, βάπτισμα µετανοίας (/' πη]οῖι 
Ὀϊπᾶς {ο τορ.’), πΠΙοἩι, ϱγαπιπηβ{ἱοθ]]Υ 
οοπβἰᾶθγθᾶ, 19 εοπιευλαῖ Εἰταί]ας, απά 
{ου οχΣ. οἳ ἴηθβθ οΏσοπτος 1186β οἱ {1 
Βεῃ., 800 Ἠ1πο6χ, ἄν. ὃ 3ο. ὰ, Ρ. 168, 

16ο. Ἴ19 ἀϊθποίίον Ῥοῦπθεη Ἡθμθ- 
Ὠθγββίοη βπηᾶ Ῥεπογαίίοη (ρερεεγτεᾶ 

4Ώ οἳσ Βοτνίορ οἳ Οοπβτηιαβίοη), 1η 
τοβρεού οἳ (α) {9 'οαπβε, εβ]οίθης,᾽ (0) 
ἄπταίῖοπι, απιᾶ (ο) τθοἈτθπο,---ἴἼσθρ 
ἀπαροτίαηό {λιθο]ορίοα] ἁἡ[εγοπέία, 18 
ποσἩθχθ 1ΠΟΥΘ ῬθχβρίοποιβΙγ αἰαίοᾶ 
{πρ Ὁγ Ὑπἰοτ]. Ἴ.ο, Ῥ. 4361 90Ι1Ρ. 

πιοίθβ 0. ΕΡΛ. ἵν. 23, θπᾶ {ιθγθ οΏβοττθ 
119 {οτοῬ οἳ {1 {8ΏΒΕΒ. ΤιβΕ/{1Ψ, ΣΟΥ Β 

οοπηρασίβοη Ώοίπθεη ΄τεβεπεσα{1ο) απιᾶ 

Εοοπγθχβῖο,’ 66ο Ἠλτατᾶ, Ρορσπιαδέ]ς, 

8 454 Το]. 1τ, Ρ. 267. 
6. οὗ] βοῖ]. Πνεύματος ἁγίου; ηοῦ 

χοζθγχίπῃ Το λουτροῦ (0ᾳ815.), ος ἀερεπᾶ- 
δη οἩ Απ οπι{δεᾶ ΡχθΡ. (Ἠεγάειτ.), 

τα, βοοοχᾶ]ηρ ἴο 116 αβ111 τ]ο οἱ αἱ- 

{ταοβίοη, οἩ 11 βθη. ἹπαπιθᾶΙη{ε]Σ Ῥτο- 

οθᾶϊῖηρ: οὐ µόνον γὰρ δ αὐτοῦ ἀνέπλα- 
σεν, ἀλλὰ καὶ δαψιλώς τούτου µετέδω- 
κεν, ΣΠΘΟΡΗ. ἐξέχεεν] 
ἐφοιιγεᾶ οιέ, : θε, ἔ ποη ἆῑοϊν ἀεά(ε 
βοἆ ο[ιᾶξί,᾽ Οοτη. α Τιαρ.; ἵπ βἱπαῖ]ασ 

6ἴετοποθ {9 {1ο Ἠοίγ ΒρϊτΙΐ, Λοΐς Π. 

17, 18, 33. ΊΗ6τθ ἆοθι ποῦ Ἡοπθγες 

ΆΡΡΕΑΣ {ο ὃε Πετθαηγ «ρεοία] τοίετεΏοθ 

1ο 616 Ρεη[εσοξία] εβαβῖοη (0151), ΠΟΣ 

{ο ἴῑε οοπαπαππ]ομΏ]οη {ο ἴπθ ΟΠατοἩ 

βἲ Ίβχρο (Εβύ., οοπαρ. Ῥο Ἠ,), Ῥαΐ, ας 
119 {θπβο απἁ οοη{αχί (σεχ. 7) βθεπι 
ταίλαχ ἔο {πιρ]Σ, ἔο πα ϊσίᾶσα]ς ἵπ Ῥαρ- 
ὤσπι, Τ1ο πεχῦ οἼβαβο Ρροϊπίβ οσα 

{λτοαρλι πΊιοβο πιθᾶϊαθίοη είς Ῥ]εββεᾶ 

εὔβίοπ 15 Ῥοβίοπεᾶ. 
διὰ Ἴησ. Χρ. ἵς ποῦ {ο 56 εορβσα{θᾶ, 
α5 ἵη ΜΗ], σγίεεῦ., Τιασἶνπο., ὮΥ 8 οοπῖ- 

της, ἔτοπα {19 οἰαἈ5ο ἐξέχεεν κ.τ.λ., Ὁπί 

οοπηιθοῦθᾶ οἸοβε]σ δι 16: 15419 πονάς 

Ῥο6 τοίεγτεᾶ {0 ἔσωσεν, ἴπετο π]]] ὃθ 

ποῦ ΟΠΙΥ 8 αἩρ]Ώί ἐ5α[ο]οβγ ἔσωσεν... 

διὰ τοῦ σωτῆρος, Ὀαῦ πε απ γβτᾶποξςβ 

οἳ πο οἶδαςθς ΨΙ{Ἡ διὰ 6δοἩ ἄεροπᾶ- 
οπέ οἩ {36 ΡΑΤΩΟ ατῦ. Τ]α5 έλθπ ἐς 
ν]ιοῖθ 15 ἄθβονίοθά 5 έπθ πγοτ]ς οἱ ιο 
Ῥ]ρθβεοᾶ Τε]. Το Ἐαίμοτ βινος 

τς Ὦσ πο πιράίαπι οἳ ἴχο οαινατᾶ 
Ίαγου ππ]]ο. ΟΟΏΤΟ78 {πο Ιππατᾶ ϱταοθ 
οἳ πο τερεπεταΊπρ απᾶ τοηοπίης 

Βρϊπί ὃς ναί δρ]τ]οραῖπ 15 τοπο]βαζθᾶ 
ἴο 18, 768, Ῥουχθᾶ οαῦ ο ραπάαπ{Ιγ οἩ 
τ8, οΠ]Υ ἑητοιρ]ῃ ὅλμθ παοτῖές οἳ φερις 

ΟΗτίβί, Βο ἴπο Ββίμες {5 οἩς σωτήρ, 
απᾶ ἴλο Βοη οἳΣ σωτήρ, Ὀαΐ ἵη ἀἱ9- 

χθπῦ παγΒ; ' Ῥαΐοχ ποβίτ βα] 618 Ρτῖ- 
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δικαιωθέντες τῇ ἐκείνου χάριτι κληρονόμοι γενηθῶμεν 
3» , 

κατ ἐλπίδα ζωῆς αἰωνίου. 
Τθ86ς Ἠγεη {ο πιβίη- 
{αΐη ροοὰ ποτκα; αγοῖᾶ 
1416 απιθβίΊοπ8, απά «υπ. 
Άπ οὈεπαίο Ἠοτοίῖο, 

ΊηΠ8 Αποΐος, ΟἨτίςίας Υοτο ορ ες εὖ 

απαβῖ ατ{ος,) δαβΗπῖαπ], 

7.. ἵνα κ.τ.λ.] Ώθείσα οἳ ἰπο πιοτθ 
ΥΕΠΙΟΙΘ ἔσωσεν (ο Ίπ.), πού οἳ ἴπθ 

ἨΘΒΣΟΣ ἐξέχεεν (Ὑ1θβίηρ., Α1.). ΤΠ9 
1αΐΐ6χ οοπβἰγαο[ίοη 15 {αἶτ]γ ἀο[οπβίρ]ο, 

Ῥα{αβΡ)ΡΥ. ποξβοβἰπιρ]θοΥ βα[ἱβίαοίοιγ. 
Τῃουρ]ι 8οταθ Ῥγοπαίπεπορ {5 ρἶτθι {ο 

ἐξέχεεν, οί] Ὦγ ἴα αἄτ. πλδυσίως, 

Άπᾶ Ὦγ ἐπο ἀθβηίπρ ποχᾶς διὰ Ἴησ. 
Χρ., γεῦ ἴλθ πηο]θο οοπ{θκῦ 6εοπ18 Το 
1ης ἔσωσεν 88 ἴἶιο τετῦ οἩ πΏ]ο 
1118 Άπα] οἶααβο ἄερεπάβ. ὙΠο πετ 

οποθ ἵπ 8 Ἰορεῖθβς απᾶ ]1οβῦ βίαΐθ, Ότέ 

πο πετθ τοβοαεᾶ {τοτα 1ἱ Ὦ7 ἐπθ φιλαν- 

θρωπία οἳ ἀοᾶ, ψΊο ποῦ πηετδ]γ βαγεᾷ 
π8 Τοπ ἴἨθ δουλεία οἳ βἶΠ, Ὀπΐ 88ΒΟ- 

οἴαθὰ ππῖἩ 15 {πρ ᾳταοῖοαβ ΡΙΥΡΟΒΘ 
1αέ νο ϱΠου]ά ὮΏθοοπιθ Κληρονόμοι οἳ 

εἴθτπα] 119. δικαιωθέντες] 
θεά, ἵπ πο πβις] Απᾶ πποτθ 
αἰτίοί ἐπεο]ορίοα] ΒεΠ6θ; ηοί Ώοπετος 

88 Ἱτρ]γίηρ οη]Σ 8 πιθχθ ου{πατᾶ ποῃ- 

Ἱπιραία 1ο οἳ βἵπ, Ὀτ{ 45 Ιπγο]γίηρ 8 

ἑπαυίβοπεπι Εἰβίαβ,’ απ βορερίἈποθ 

1Π{Ο πού ΡγϊγΙ]ερος απᾶ ”Ώ επ]ογπιθηῦ 

οἳ {19 θοπεβίς {λοεχθοξ, ΓΑ {ετ]. οιςέ{/. 

Το]. τι. Ῥ. 6: ἵπ 1ο ποτᾶβ οἳ ἴ1θ 
β.Π1θ Ὑτίίες, 'Ιπββοθίίοι οβππιος Ὦθ 

οοηοθϊνοθᾶ ποια βοπιθ ποχ]ς οἳ {1θ 

Βρίτῦ {π οοη{ετείηρ α ἴλ]θ {ο βο]γα- 
ρη,) {δ. Ρ. 6. ἐκείνου πια]! 
Ρο τε{εττθᾶ {ο {πο Ἠο]γ Βρϊτῖ (1ες- 
1ηρ.), Ῥαΐέ 18 ΑΡΡ7. Ίιοχθ οοχΤΘΟΙΙΥ 

το[ειτοᾶ {ο ἄοάᾶ {πο Ἐαίμει. Τη 

Ἠοίγ ΒρἰπβαπᾶουῬ{εᾶ1γ ἴἩο ε[Πσίεπὲ 
(: ος. τῖ, 11), 85 οἳἳχ ]ωοχᾶ 18 ἴ1θ 
πιεγέογίοια 081186 οἱ οἳχ {15Η ΒΙΟ; 
419 1βθ ἨἩοπετες οἱ λθ ϱχρχθββίοη 
χάρις, ΨἨΛΟἩ 11 Τ6ἴΘΤΕΠΟΘ Το δικαιοσύνη 
Άπά δικαιόω Βεεπιβ αἰτηοςί τερα]ατ]σ 
οοππθοίθᾶ νηζἩ πο ργἰποίραῖ οἈαβο, 

ἴπο Ἐρίπος (Βοτα, 1. 4), 8πᾶ 18 

Πιστὸς ὁ λόγος, καὶ περὶ τούτων 8 
βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα φρον- 

αΡρρατοηπύ χθἰτοβρεοίτο χείθχθηοθ 6ο ἐξ 

ἔργων, Υεχ. 6, τεπᾶθτβ ἴλθ ]αΐΐος Ἰη- 
161ΡΥ. πΙποἩ 1ποτθ ῬεοῦαΏ]θ; οοπΙΡ. 
Ἰαἰεσ]. οδὴή/. Το. τι. Ρ. 9. Ταθ 
ΏτοἨ. ἐκείνου β6επ18 {ο Ἠατε Ῥεθπ αβεᾶ 

1ο Ρτεσ]πᾶθ Α χεἴετεησθ ἴο Ἰησοῦ Χρ. 

ψηπίο]ι βο Ιππαθά]β{ο]γ Ῥγοοθᾶςβ, 
κατ ἐλπίδα] π γεορεοὶ οἱ Ίορε; 
ἑαοσογᾶϊΐπᾳ {ο Ίορα,' 'Βεοαπᾶτπα βροπι,) 

Ῥα]ρ., ΟἸατοπη., βατθῖσ ποῦ /ἐλγοιρ]ν 

Ἡ9Ρ6; Οοπγ0.,---ᾱ πθθᾶ]εβς τἱο]αθίοἩ 
ο {Ἠθ πβυδ] ἔοχοο οἳ ἐπθ Ρτορ. Τ39596 
ποτά ΠΙΑΥ Ὦθ οοππθοίθᾶ σέ] ζωῇς 

αἰωνίου (ΟΌοταγ, ΜαβίΠ., ΑΙ; οοπαρ. 

οἩ. Ἱ, 5), Ὀτί 858 κληρονόμοι, 8 ἴθτπα 

πού ἵῃπ ΑΠΣ γαΥ ο]αοίάα{θᾶ Ὦγ Α {οτθ- 

Ροΐπρ οοπ/{οσέ (458 {5 ἐἶιο ο.89 ἴπ 81] 

οίμας Ῥβββαρες Ὑηατο 16 βἰαπᾶς 81οπο) 
ποπ]ᾶ έπη Το Ι6ἱς π]οΏγ Ιπο]είοᾶ, ἐξ 

ΒΘΘΠ16 πποτθ ηΒΙΗΤΑΕ] {ο τοραχᾶ {επι 15 

Α τοβίτἰογο αἀάΙοι ἴο ἴῑθ Ιαΐΐδος 
ποτᾶςβ,-- Καθὼς ἠλπίσαμεν, οὕτως ἆπο- 
λαύρομεν, ΟἨχγα.; Βο, Υ6Σ7 ἀῑβίποι5, 
ΤΠθορΏ. ἐπ ἴοο. ΤἨθ κληρονοµία ζωῆς 

αἴων. ἰπτοα]]γ Σαΐίατο (οοπαρ. Έοπι. τ1, 
34, Ὢλοτο ἐλπίδι ἶ5 ργοδαὺΐν εν ἀαῖ. 
πιοᾶῖ, 880 Μ6γοχ ἐπ ἶοο.), ἔιοιρ]ι ϱ1θ- 

βεηό ἵη τθβροοῦ οἳ 1ορθ; εἰ γὰρ οὕτως 
ἀπεγνωσμένους, ὡς ἄνωθεν γεννηθῆναι, 
ὡς χάριτι σωθῆναι, ὡς μηδὲν ἔχοντας 

[σοᾶ. Οο1ο.] ἀγαθόν, ἔσωσε, πολλῷ 
μᾶλλον ἐν τῷ μέλλοντι τοῦτο ἐργάσε- 
ται, 0Ἠ178. Τ1ε τοπιαχ] οἵ 9 Ἰ. ἐπί 
Βΐ Ρατ] ἄοοβ πού οἱβού/1οχθ βρεοίΒοβ1ΙΥ 
]οΐη κληρον. ος 6ἴθΏ ἐλπὶς (οχοερί ἵπ 
{Πί6 Βρ.) πΙθἩ ἑωὴ αἰών. 18 πο, Ῥῦ 

68η ΒΟΔΧΟΘΙΥ δ9 οοηβ]ᾶεγεᾶ ο  πιοπιθηῦ, 

88 αὐβίαηβα]] απα]οροιβ επ πηεηδΒ 
(οοταρ. ἘΡΗ. ᾖ. 18, 1 Τ16βΒ. σ. 8) ομπ 
6 αᾶᾶποθᾶ υιού ἀβου]γ; οοπιρ. 
ὙἨθβε]ος ἐπ ἶου. 

8. Πιστὸς ὁ λόγος] 'Εαὐλι/ωῖ ἴε 
ἴπε δα ίπρ, ἵπ επιρ]ιαἡ]ο τείετεποθ {ο 

Ῥ 
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β - ” µ, μα « ’ 
τίζωσιν καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκὀτες 
Θ [ον - , 3 9 ἃ Ἅ α 3 θ ’ 

εῷ. ταῦτα ἐστιν καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις' 

σλιαέ Ίαῃ Όθεν αββθγέθᾶ 1Π {ο ργεσεᾶ- 
πρ ΤοΙΒ. ---] ({ο ἴο Ιωβέ οἳ π]]οὮ 
Υ6ΙΒ68 {167 8τθ Ὦςθτο, Επᾶ Ίθτθ οη]5, 

1οἶπεά ἴη 88), απᾶ ἴο πο Ἱπιροτίαπί ἄοο- 
ἐίπος 6ἨοΥ ἰπγο]νο; ἐπειδὴ περὶ µελ- 
λόντων διαλεχθῇ καὶ οὕπω παρόντων, 
ἐπήγαγε τὸ ἀξιόπιστον, ΟἨ178. Οπ {118 
Ποττωι]β, 588 ποίθΒ οπ ι Τόπη, Ἱ. 15. 
περὶ τούτων... διαβεβ.]΄πια]εε αξεευσγᾶ- 
ἐίοπ οοποεγπίπᾳ ἴλεεε ἐίπρα ;᾽ ποῦ «ώς 

88Ρ66ΤΕΥΕΣΕ,᾽ Ῥεζα, ΑπῑΙ., Ώε Ἰγείία, 

Ῥαἱ, αβ{π τ Τἶπα, 1 7 (σἉοτο Βθο ποίθβ), 
«ας ᾶ8 [ποἈ ἆθ τορας ἐγίνο]β,’ Βεπρ.] 
β{Ἀτπιβτθ,᾽ ΟΊ8τοπα., οληηροᾶ ἔον {πο 

Νοσβο {πι Ὑη]ρ. {ο ΄οοπΏσπιατθ:’ οΟπάΡ. 
Βολο]οξ, Ηἰπία, Ῥ. το” (ΘΔ, 4). Πο 
οὈ]εοί ατιά Ιπίοηύ οἳ ἐο οτᾷεχ ἵ8 ρίτεπ 
π {μ9 {ο]]οπίτπρ ο]81ς6. 
φροντίζωσιν]' ὃε σαγεΓαῖ;᾽ ἄπ. λεγόμ, 
Ίπ πο Ν.Τ.; ἔργον καὶ σπούδασµα δι- 

ηνεκὲς ἔχωσι, Τ1θορᾗ. “γα]{ οος ϱίπ- 

ἁἶσπα Β41πα ϱΠσΑΠΙάΠΘ πο βρρῄσαχθ, 

εὐ γάείαχς Αροβῖ, απ άπω ἀῑοΙ{ φροντ. 
εΙεραπίοι α]]πάςτο αἆ ΙΠβΠΘΒ ΘΟΥΗΠ1 

ροπἱθπιρ]α{1οπος, απ1 πο {πούα οἱ οχ- 

ἴτα γαπι Ῥηϊ]οβορλαπίας, Ο8]ν. Τ1ο 
οοπβίχαοξῖοηΏηβ Οἱ φροντ. απᾶ ἐκφροντ. 

Άτο ποθϊοεᾶ ὮΥ Τποιπαβ Μ. Ρ. 289 (εᾱ. 
Ῥετη.). 
καλῶν ἔργων]΄ σοοᾷ ιρογ]ια ; ̓  ποῦ {ΠΕΓ6- 
17 πζΏ χθίεΓ6ΠοΘ ἴο Ὑποσ]κς Οἱ ΠΙΘΤΟΥ 
(6π1γα.), Ῥαῦ ϱοποτα]]γ οπᾶ 90ΠΙΡΙΘ- 
ἨοηβίνεΙγ. Τ19 σθοιχτεποθ οἳ ὁλῖς ος- 

Ῥχεββῖοη ἵπ {λε Ῥαθῦ. ἘΡρ. (τετ. τῷ, 
οἷι, Ἡῑν σε τά, 1 Τ1πα, Τι το, 26, ΌΙ. 18, 

βεε τ Τΐπα. 11. 1, Επᾶ 6ΟπάΡ. 1 Τἶπα. Ἡ, 

1ο, 2 ΤΐΠα, . αχ, ΤΙ0. 14, 1) Ὠα5 Ῥθθα 

οἴἵοη ποβοθᾶ; αἲὶ {λαδί πθεᾷ Ὦθ βαὶᾶ 

18, ἐπ8ύ πο παίατο οἳ {Πθ ΘΙΤΟΤΕ 00 - 

ἀθπαπεᾶ ἵπ {πθβο ἘΡΡ. γαβοσβοί]γ εαο]ι 

88 τοᾳ]χεᾶ 1ο χθἰ{εγα{ῖοη οἳ βαοἩ Α 
Ὀοπηπιβπᾶ, 10 Ψ8β ποῖ {ο Ῥο 8 Ἠο]]οτ, 
βρεοίοΆΒ, {]βο]σ αβοθ[ῖο, απᾶ βἰοτί]ο 

ΟτἡαπΙ(γ, Ῥαΐῦ οπθ ἐ]ιαέ βλουτθᾶ 1ά- 
Βε]{ ἵπ οπὑπατᾶ οὐοΏΒ; οοπΏΡ. 119β- 

Ἰηπρ. Είπε. 8 4, Νεαπᾶεν, Ρἰαπίϊπα, 

Το]. τ. Ῥ. 943 (Βοΐα). 
προϊστασθαι] ΄{ο δε Γογυαγᾶ ἵπ, ἰο 

ιά Ἆ 

{γασιάθε,’ 8γτ. ω«ΘΟΩΣ [ορθγατί, - 

1βοεγε] 1 βο προΐστ. τέχνη», Αί1εΠ. αΠΠΠ. 
ότα, 8606 Βοβί Ἡ. Ῥαΐπα, Τε. δ.ν. Το. 
1. Ῥ. 1122. Τ19 ἐγαπε]βίοη οἳ Τη]ρ., 

Οατοπα., αἲ., 'Ῥοπῖβ ορθτίθαβ ΡΓΩ9ΘΒΕΘ,᾽ 
Ίβί(686 ΑΠ 6πάθατουσ {ο τούβίη {19 
ΡΕἴπιαΣΥ πηθεπῖηῃ οἳ {1ο νοτΏ, Όαέ πού 

Βαουεββ{α11Σ που 1άἱοπααᾖ1οβ]1γ. οφ αςίῖ- 
πήπί 6ΟΙΡΒΧΕΒ 'ργβ!οοῦυς ΑΏΠΟΠΑΡ:᾽ 
ἨἩεμυβαἀορίς ἔλθρΡΊΙΟΒΑΒ, ΄ ἐαΠΓ 8Η 0Ρ6- 

Συ} θχβοίοτθς οὗ Ῥταίεο;) Ῥτϊοςθις 

(Δρ. Ῥοἱἱ υπ.) ρβταριταβες Ὦγ ἡγεμό- 
νας εἶναι; Πἱ 819. ΑΙ 15 Ἠοπετες 

βεθί1ς αρα] {οτοθᾶ; ἐἶα Ἱοτᾶ α}Ρ- 

Ρ6ΒΙΒ οΊιοβετ ἔο πιβτ]ς 8 'ργοπιρί δεᾶι- 

ἶοιβ αἰζθηί]οτ το (οοπΏΡρ. ἘοΙγ». Ηἰεῦ, 

σι. 34. 3, προΐστανται χρεία»), θ1ιᾶ ΡΥ80Ο- 
εοθ οἳ ροοᾶ ποχ]β,’ Ῥαΐ, 85 ἐ1θ οσς. 

αἀάποεᾶ ΑΡΡΕΑΣ {ο Πού, βοἈχοεΙγ {π- 
Υο]γοΒ αγ {ατίμοχ 1ᾷ68 οἳ «Ώθπθ Α6οη- 
ἆο ργώεεᾶςγε, Βεζ8, 8].: 88696 ἴπθ ΏπἩ- 

ΙΩΘΥΟΙΕ 6χχ. αποἰεᾶᾷ ὮΥ ἘσρΚκο, Ο6ε. 

Υο]. 11. 381, Τ1ο8ΕΏ6Σ, Οὐ6. Ῥ. 439. 

οἱ πεπιστ. Θεῷ ] ']ιεγιυ]ιο]ιανε Ὀε]ίευεά 
αοᾶ,'--ἀοᾶ ποῦρετΏαΡρΕ πι ]λοτ{ξβοίηθ 

αἴέφ]νέ θπαρ]ιαβῖ8; πο ἀῑκί{ απ οτε σηξ 

Ἱοπαϊπάρας ϱθοᾶ απαῖ ογράαπέ Ώεο,᾽ 7ο- 

χοπ1θ. Τ1θ οκρτθβείοη ἵψ οετἰαἰη]γ 
ηοί 6ο Ὦο Ηπιὶ{θᾶ ἴο ἴμθ επ] ΟΕτίε- 
Ώαπς (Μαοἲ), Ότῦ Ιπο]αᾶθς αἲ] π]ο Ὦγ 
οᾶ”5 8ος Ἠπᾶ Όθδεπ ]θᾷ {ο επιΌσαος 
Ἠ[β λόγον Επιᾶ διδασκαλίαν (οἩ. 1. 4, 

Π, το), Ώο Ἰ., ἨΓθβῖηρ. Οπ πο οοη- 

βἰναοῦίοηβ οἳ πἰστις απᾶ πιστεύω, βεΘ 

ἨοίθΒ οπ 1 Τίπο. 1. 16. 
ταῦτα] “Τ]οεε ἐέπρα,᾽ βοῖ]. ἴλλεςθ ἵπ- 
βἰτιοίίοης, ἐπί Ῥρταοίίοα] {θπομῖπρ 

(Βεἳ!), ἔο πἨἱο] ἐἩθ µωραὶ ζητήσεις ἵπ 

119 ποχῦ Υος5θ {ΟΣΤΑ 8 ΒΏΔΥΡ απᾶ οἶθας 

οοπίχθβὀ, Ἰ6βίηροσ τοίοτβ {1θ ΡΣο- 
ηΟῦΠ {0 καλὰ ἔργα; ἴΠ1β Ώοπεγας, 6761 
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δυ- ᾱἩ ἀ ὦ ρ 
μωρὰς δὲ ζητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ ἔρεις καὶ µάχας 0 
νομικὰς περιϊστασο' εἰσὶν γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ µάταιοι. 
Αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ µίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν 1Ο 

το. μίαν καὶ δευτέραν νουθεσἰαν] Βο Έεο. πΙἃ ΑΟΚΙΝ; παβΒ.; Ὑα]ρ., 
αἲ πιαησ τ. απᾶ Τιαῦ, Ἐὴ, (ἀγίεεδ., ο]ιοῖσ, 1ιασᾖπο., Ἠιίλ,, 4ἱ., Ἡοτάκυ.). 

Τ19 τοαάἰπρ αἀορίαᾶ Ὦγ Τεο]., μίαν νουθεσία» καὶ δευτέρα», νι ΕΕ (Όπ{ καὶ 
δύο ΡΕ ; Οἶατοπα., Οορῦ.: ἢ δευτέρα Ἐ); Οἰ8τοπα., Βπρθεπι., Οορί., 8τ.- ΕΠ 11ο 
Οπμψε., ΤΣηθοᾶ. (1); 1μας, ἘΕ., ἐπουρ]ν {αΐσΙγ Βαρροτίθᾶ, ἄ9θ8 τιοῦ Βθ6Π1 ΡΟ β8/ή8- 
{βοὔοΥγ ; ὕχβηδοχΙΡΘΣΒ 8ΡΡΘΗΣ {9 Ἠατο {ε]έ ο ἀβομ]{σ ϱΌοπῦ {1ο οἶοβο απῖοπ οἳ 
μίαν πᾶ δευτέραν, Ἀηᾶ ἴο ἩβΥθ Ιπἰχοᾶισθᾶ ἴπ οοπβθαιθποθ τασἰα{οπβ Ίπ ἴηπθ 

{οχί, 

18 16 68ο8ῥοβ ἐαα{ο]ορΥ, ἄοες ποί θα ια]- 

1γ ψοῖ] τιαἰπίαῖη {1ο αωζ1{1ιθβῖ5 {ο ἴλθ 

πιθαηΊηρ Ώετο ββθὶρηθᾶ {ο ζητήσει». 

1π 1ης {ο]]οπίπρ ποτᾶβ καλὰ (΄ ροοᾷ) 
2εΤ δε, ΟΡΡ. ὕο µάταιοι, ΥεΧ. ϱ) ΕΟΤΠΙΒ 

οπθ Ῥχθάίοβ{ίοΠ, καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἂν- 
θρώποις ΕπούΐΏετ; οοπαρ. ποίεΒ ο 1 

Τό. Ἡ. 3. 
9. [ητήσεις] 'φιεδέίοπ8 (ο) σοπίγο- 

υεγα/):) οχθοί]σ α5 {πι τ Τ1πι. ἡ. {, Ὑλετθ 
πθθ ποίθΒ. Ἰπ ἴπο Ιαΐδευ Ῥαβββρε 9 

Ἡγ. Ἀετθ βββῖρΏΒ {Ἠθ παθαπίηρ ! Βἰτεῖ- 
Ερκοίζοα,᾽ απ γοῦ {η Ἠΐ8 ποῦθ οἩ ἴπθ 

Ῥθββηρο βἀορίβ {πο ρτεδεπί παεαπίπρ 
εβἰτοἰίχαρεν, ----ᾱ βε][-οοπίσαα1οίίοτι 
ὮΣ πο πΊθᾶπς δια] η {λλαί ομτοί[α] 

οοπαπαεπία[οτ. 119 ποτᾶ 15 αβεᾶ Ὦγ 

Βύ Ρατ] ου]γ 1π {19 Ῥαβίοτα] Ἡρρ., τ 
πα, ἓ, 4, Ὁἱ. 4, α Τΐπα, Ἡ, 48. Οᾳ 
γενεαλογίας, Εθθ ποῖθᾶ οι 1 Τύπ. Ἱ. {, 
νπεχθ ιο οχρτθβείοη 15 Ιπυεβαρα{εᾶ: 
16 15 Ίθχο Αββοοϊαεᾶ π Ὦ ζητ. 88 Ρτο- 
ραΏΙψ πιβχ]κΐπρ ἴἩο Ιθαᾶίηπςρ εαρ]εοῦ 
Άπᾶ έπεπιο οἳ 11986 οοπἰσοτοχβία] ἀῑδ- 
οπβεῖοΏβ. ἔρεις καὶ µάχ. νομ.] 
εφἰτήγες, απιζ οοπθεπίίοπε αδοιιέ ἐ]ιο ἴαιυ,) 

ατο ἴπο τθβυ] ές οἱ 1116Ρ9 {οοᾖεἩ απᾶ πη- 
Ῥγβοίῖος] ᾳπθβίοπ8; 568 { Τΐπα. τὶ, 4, 

α Τίπη. 1, 24. Τ119 βἂ]. νομικαὶ ἵΒ τοῦ 

ἴο Ῥο χοζοχτθᾶ ἴο οί] βαραίαη{Ιγθβ 
(Πογᾶεσ)), δαΐ οπ]γ {ο {16 Ιαΐΐος; ἴ]ιο 
µάχ. νοµ. Ψ6ΙΘ 8 βρεοῖα] απιᾶ ρτονα!]ἶπρᾳ 

ἔοτπι οἳ {9 ἔρεις, ]πβί 88 ἐ11θ γενεαλ. 
πετο Οἱ ἔ1ο ζητήσεις (1εβίηρ.). Τ19 
οοπἰεη{ίοΏβ Ῥετ]αρς ἰἑατποᾶ οι ἴλε 

παἰλοχγ απᾶ αρρΗοβ{ίοΏ οἱ ΒΟΠ1Θ 0 
ἴλθ Ῥτθοθρίβ {π ἴλο Ίω1Υ; οοταΡρ. τ Τ1τη. 
Ἱ. 4. περιΐστασο] ΄ αυοῖᾶ, 
ϱο ομῖ ο ἐλε αγ ο], 'ἀθνιία, Υα]ρ., 
Οἶαχοπι.; 866 ποῖθΕ οπ 2 Τΐπι, Ἡ. 16, 

119 οπ]γ οἴλοι Ῥ8βξαβο πΊοτθ ἴ]ο ποτά 
οσο {8 1Π ἀΐ8 ργθδθηί {οχτη. 

µάταιοι] ’υαΐπ, ἔτοπι π]]οὰ ποἰλῖπς 
οἳ ἴχπθ Υθ]1θ Σθ8Ι1{Α, ἴΏ ΟΡΡ. ἴο καλά, 

ος. 8. ἹΜάταιος ἶ8 Ώθτο απᾶ ζαππος Ἱ. 
46, 88 ἵη Α{ῑῑο ἄτοεῖς, οἳ ἔνο ὑθεπαῖπα- 

Ώοπθ; ἴμθ ἴθτη. ο00ᾷΤΒ 1 ΟΟΣ. ΣΤ. 17, 

1 Ῥοῦ. 1, 18. Οµ {1ο ἀἰκάποβίοη Ῥθ- 
Ίππθθι κένος (οοπΊθπ!β,----4μς ελα]ί- 

1086)) Ωπᾶ µάταιος (τοβυ]{Β, ---- ας Ἐτ- 

{οἱρ1οβθ) 56ο Μεγετ ο τ Οογ. χΥ. τή: 

ΤΙ πΑηη (8ΥπΟΠ, 1. Ῥ. 173) ΟΟΠΙΡ8ΥΘΒ 
ἴποπα ψἰ(Ἡ {ιο Τιῦ. “ἰπαπίς) απᾶ «γη- 
Ὠπβ.) 

1ο. Αἱρετικὸν ἄνθρωπον] “4πι Λέ- 
τεύΐσαϊ πιαπ,) 'α πιαπι ]ιο οαιδεξ] αἰυ- 

βίοπο ;᾽ "απἱθᾳπῖς ευθ ρτούοστίᾶ υπῖ(α- 
ἴθπα θοο]θβίε αὐγιπιρῖζ, Οµ]ν. Τ1θ 
εχκαοῦ πιθαπῖπρ Ἠθτο οἳ {115 ποτᾶ (8 
ἅπ. λεγόμ. ἵπ Ν.Τ.) ταπεί ποῖ ὃθ ἆθ- 

ἀποθᾶ ἔτοπα ἴ11θ πβαρο οἱ 18ΐοχ ἩτΙὔθσΒ, 

Ῥαῦ Εἰπιρὶγ ἴχοπι ᾖιο Αροβί]θ 15ο 
οἳ ἴπο βαΏεί. τοπ ΨἩΙοἩ 16 19 ἀἄθ- 
τϊτεᾶ, Τ118 6θττη αἱρέσεις ἶ8 ζουπᾶ (ηοῦ 
εοῖεα, Ἠπίπας, Ὦαϐ) πο ἵπι 8 

Ῥαα1ς ΕΡῥ.,--τ Οοσ. ΣΙ. 19, Ὑηθχο 16 
ἀθποίθρ αρθί/. Βοπιο(Βίτπρ 1ΠΟΥΘ ΒΡΡΙΒ- 
ταἰθᾷ {Π8ηΏ σχίσµατα, ' Φββεπείοπς ο 

8 ΠΠΟΙΘ ππα{πτεᾶ ολιατασίος” (παπα 

βοΠίβπι ποῦ Α]ἰᾳπδτα βἰδί οοηβηρί6 

β32 



212 ΠΡΟΣ ΤΠΤΟΝ. 
5 - 3 ε 

11 παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἅμαρ- 
, Φ [ή 

γάνει ὧν αὐτοκατάκριτος. 

Περχθβῖπα,) Ζθχοπιθ), απᾶ ρ]. Υ. το, 
σ]ιθχο 16 {6 οπιπιργαἰεᾶ αἴί6ί διχοστα- 

σίαι. 1Ώ ηθίέ]θγ 98586 1οπ6γοί ἄοθβ 
ιο υγοχᾶ βεεια {ο Ίπαρ]7 βρθοία115 ’11θ 
ΟΡ6η ΘΒρΟΙΡΒΑΙ οἳ ΑΏΥ Ρωπάαπιεπίαϊ ϱχ- 

ΧΟΣ᾽ (018 πηοχθ ἄββπῖζο 896166. πιθβαῖπρ; 

6οπαρ. Οτἴρου οη Τὰ. Το]. αγ. Ρ. 605, 
εᾱ. Βεποᾶ., ἨΓαβοχ]. ου. οἱ Τγήπ. οἩ. 

αγ. Το]. τα, Ῥ. 6ᾳ1), Ὀτῦ ΠἹοχθ Ρ6Πθ- 
ΣβΗΣ’ ἀῑτίθίοπβπ οσο ΣΩΑ{{ΘΥΒ,᾽ Ροβ- 
Β19]5 οἳ Α ποπιθπ]ιαί πιδέατθᾶ Κπᾶ, τὰς 

Φιλονεικίας λέγει, Τ Πθοᾶ. οπ 1 6ο. Ί,ο., 

βεθ Βαΐσαι, Τ1εδαιγ. Β. Υ. 1. 3, Το. 1. 

Ῥ. 130. Τ1ς5 {Ἠθη αἱρετικὸς ἄνθρ. 

νήἩ Ἠθχς Ὦ6 οπθ Ἡ1ο ρίτθβ τίςο {ο Βασ] 
ἀῑτίδίοπς Ὦγ θγτοπθοΝΒ θεβσλίης, τοῦ 

ηΘΟΘΒΒΑΣΙΙΥ οἵ α {απάαπιεπ{β]]Σ Ἡθίθτο- 
ἄος παίπτε, Ὀαῦ οἳ ἐπο Ιπᾶ {πεί ἄθ- 

βοτϊθεᾶ, παχ. 9; 6Οπ1Ρ. ΟἩ. 1. τή. Ἡ πθ 
πᾶἀορύ {Πί8 αΡΡΥ. ξαΐχ Επᾶ χθαβοπαῬ]θ 

ἀπίογρτοία{1ομ, ὁ1ιο οΏ]θοίίοηβ οἳ Ώο Ἡ). 
Απᾶ οἴποτα, ἑοαπᾶςᾶ οἩἳ πο Ἰαΐος απᾶ 

1ΠΟΣΘ βρεοἰσ] πθαηίηρ8 Ο αἴρεσις απᾶ 
αἱρετικός, Νο] {811 ἔο {πο ρτοιπᾶ. 
Βετὰ µίαν κ.τ.λ.] ’ α/ίεγ οπε απιἀ α 96- 
οοπᾶ [ππαυαἰἴέπρ] αἀπιοπαέΐοπ ;) Τΐέαβ 
18 χιοῦ {ο οοπ{επᾶ, ο 15 ΟΠ1Σ {ο 1186 νου- 

θεσία, Τξ ὑλπαί {αῑ] Ἡο 5 ἴ]ιθη {ο Ἠατο 

πούλήηρ ξασζμοχ {ο 4ο πμ {11ϱ οβοπᾶςς, 
Οπ ἔἶνο ἄῑβήποίίοα Ὀθίπθεη νουθεσἰα 
(σαις Αἱ νετδίθ)) απᾶ παιδεία (’ᾳ159 

Β{ Ρ6Υ ραπαε’), 89 ποῖθι ον Ερῃ, νὶ. 

4: Ἀπᾶ ΟἨ ἔ]ιθ 169 οἳ εἷς ος πρῶτος, 
Ἡθχθ βββοοϊα[εᾶ γη] δεύτερος, 8Πᾶ 901 - 

βθαπθπ/{1γ 1695 ρεου]]ηχ απᾶ Ηε[γαϊς{]ο 
418 ΊΕΠ ΑΙΟΠΘ, 88 1Π ΜΑΗ. καστ], τ, 

Ματ]ς χτἰ, 2, 81., 86ο Ἠ1πος, γ. ὃ 317. 

1, Ῥ. 431. Ὁ. παραντοῦ] ΄ ευ,” 

.. Δ]δ2] [ειράπο {ο Αα] Β7;., 

“ἀθνίέα, Τυ]ρ., ΟΙ8ΥοΤΑ.; “ΥΠΟΠΘΥΘ ἆθ- 

ΒΩ6; 18{ΘΓΘΠΙ]ΑΥΑΣΘΒ;᾽ Βθπρ.: προ ποίθς 

οι  Τόπι, Ἱν. 7. Έ19το {6 ποὐαῖπῃ ἵπ 
ἡήᾳ οὐ {Πθ αββοοϊα {θὰ Ἱνογᾶς υΠιίοἳι {Α- 

γοΆσβ ΑΠΣ ἀελπίεε τοῖρτεποςῬ {ο /ογπιαὶ 

θκοοπαπηἠρβ{ίοἩ, -- ἔκβαλλε, Τ]σ]πρα 
(4ε εί. Υπ. τα. 1. 1Ο, Ῥ. 756), πο 
ΟΟΙΙΡΑΣΘΒ {19 νουθεσία {ο {πθ ΄οοιτερ- 
Πο) ος «οχοοππαπήοβΒίο Ῥεϊναία” οἳ 

{19 ζ6πβ; Εἶπι, Ταγ]ος, Ερίεο, 8 15. 
ΤΗ48 Ἡούποθσεχ 18 ἱπεροσΏίπιρ 1Π{ο Α βε- 

18ΣΑ] πγοτᾶ Αα βρθοῖθ] ταθαπήπρ. Α5 πε 
ορχίβ1π]σ Ἠαγε ΒΙΟἨ ΘΣΡΥΕΒΒΙΟἨΒ 88 πα-, 
ραιτεῖσθαιτὴν γυναῖκα (τεραᾶΙατε), Βἱπῦ. 
ΑΡορλί]. 2ο6 Α, Απᾶ 67επ ἁπωθεῖσθας 

καὶ τῆς οἰκίας παραιτεῖσθαι, Πμποῖθμ, 
δᾶϊΐο, 8 το, πο ροτλαρε πιαγ βα7 πιέ]ι 
ὙΠαἴοχ]αχᾶ (Τοοῦ. ο) Τγήπ. οἩ. 1γ. Το]. 
τῃ, Ῥ. 466) ἐΒέ παραιτοῦ !ὑπιρῖίες απᾶ. 
ἐπ]ετε 8 οοπιπιαηᾶ {ο οχο]πᾶο ἔλιθτη ) 

Ραΐ Θὲ Ῥαπ)ᾳ Ῥτθγίοπα πβο οἳ ἐ1ιθ ποτᾶ 
ἄοθβ ποῦ ΑΡΡΥ. {πεμῖγ οἆς αβδετίπρ 
Όλα 14 15 Ώετο Γοχτηβ]1γ εωργεβδεᾶ: βοο 
ποίθο 1π Τγαπεῖ. 

11. εἰδώς] ΄αξ ἐλοι Ἰηποιοεθί, Ἡψ 
119 1] 5ποοθΒΒ οἳ ἴ1γ αἀπιοπΙοπβ; 

ΤΘ8ΒΟἨ 405 ἐμθ ἠπ]αποίίοτ {ο Ἠ8γο πο 
ἐΠάπρ {ο ἂο υπ Ἠήτα: ὅταν δὲ δῆλος ᾖ 
πᾶσι καὶ φανερός, τίνος ἕνεκεν πυκτεύεις 

εἰκῇ; Ο0Ἠ178. ἐξέστραπται] 

ε46 ρετυεγίεᾶ,᾽ οῶσεο [ροττειοα5] 

Β5χ., 16. «Ἡαί]ι Όθεπ. ἐητπθᾶ {λο- 

τουβΗ]γ, ἀπβ]ᾶθ οαξ; ΒοἩο]. οἩ Απὶβό, 
ιδ. 88, ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ῥυπουμέ- 

Ῥων ἱματίων καὶ ἐκστρεφομένω»' ἐκστρέ- 

ψαι δὲ ἱμάτιον τὸ ἀλλάξαι τὸ πρὸς τὸ 
ἔσω µέρος ἔξω (οἶνθά Ὦν Ἰείεί.): 6α 
Τουῦ, χχσ{, 20, Ὑγενέα ἐξεστραμμένη, 

Ἠοῦ. ΠΠΒΠ Ἡπ. Τη εἰτοπᾳΏιεηοᾶ 
οοπιρουιᾶ ναβ ΒΡΡΘΑΣΒ {ο ἀθπιοίο ο 

οοπιρ]οίθ {ππγαχᾶ οοτταρ{]οπ απιᾶ Ρος” 

νθχβθηθ8ς ο{ οἈασαοῦος π]]οὮ παπθῖ Ὦθ 
Ῥτθᾶϊοβίθᾶ οἳ Δπ7 ΠΙΑ σΏο ΣθΠΩίΠΕ 
Ῥχουῦ αραϊηβί ἐπίοθ-τεροβίθᾶ β.πιο- 
ὨΙΟΥΒ, Βαμς, ἐν { ἴο Ῥο {θατεᾶ 
ου] ἴο βαρροσί Ἠΐ8 πιθηπΊπᾳ οἳ αἱρετι- 
κόθ, ΧΘΕΟΥΑ ἐξέστρ. {ο ἔ]ιθ οαἑπατᾶ αοξ 
οἳ {Ἠθ 1181, "188 βοηθ ΑΔΥ {γοπ1 πε) 



ΤΤ1. 1, τὸ, 13. 

ὉΌοπθ {ο πηθ βὐ Ν]οο- 
Ρο]ΐςδ; Ὀτίῃρ Ζοπας απᾶ 
Αγροϊοβ. Οπτ Ῥτείλχθη 
πινδῦ ποῖ Ὦθ πο χυϊμζυ]. 

913 

Ὅταν πέµψω ᾽Αρτεμᾶν πρό σε ἢ 152 
Τύχικον, σπούδασον ἐλθεῖν πρός µε εἷς 

Νικόπολιν' ἐκεῖ γὰρ κέκρικα παραχειµάσαι. Ζηνᾶν τὸν 19 

8, ας ὙΠορίης. Ῥχοροι]γ σεπβγ]Η, 

που]ᾶ πιοχθ παίιτα]] Ὦο ἀποστρέφε- 
σθαι. αὐτοκατάκριτος] 
εφεί/-οοπάεπιπεᾶ:᾿ 1ιθ τοβΒοα Πγ Τρ 
18 {ο Το 166 {ο Ἠϊπηβο]{; Ἡθ Ἡ8β Ῥεθι 

ψαχηθᾶ {ψ]ορθ απᾶ πού Εἶπθ αραἰπβῦ 
ἨρΗί, οὐ γὰρ ἔχει εἰπεῖν ὅτι οὐδεὶς εἶπεν, 

οὐδεὶς ἐνουθέτησεν, 0Π1ΥΒ. Τ1ε 8ρριµ- 

ταΏπρ οἰτουπηβίαηος 15 ποῦ ἐλαί {πθ 

Ση8Ι οοπάθιιΏΒ ἨΙχηςο]Ε ἀἰγεοιῖψ απᾶ 
εξρ]ἰοἵψ, α5 Μί παὶρΗέ Ὦθ Αα βἴερ ἴο 
180ΟΤ6ΕΙΣ, Ὀαέ ἔπαί 19 οοπᾶεπιης Πϊπι- 

5ο] ὑπά(γεσξῖη απᾶ ἐπιρῖίσιἐἴψ, 85 θοῖτις 
βσαϊπβί ἔ]ιθ αγγ οἱ Πε παἰηᾷ, ατιᾶ ἀοῖπρ 
1η Ἠϊς οπη ραχοπίαχ ο850 π]αί {πα 

Ρεποτα] Ἡθ ϱΟΠᾶΘΠΙΠΒ; Βθθ 65Ρ. Ἰ8- 
ἐετ]απᾶ, ουί. οἱ Τγέπ. ο, τν. Ὑοἱ. ττ. 

Ῥ. 464, ΨΊθτο {Πίς εχρτεβείο ἵ6 {αγ 
Ππτεβρα{εᾶ. 

14. Τύχικον] Οπ Τγοπίσπα, πΊιοπι 
ἴλἃο ΑΡοβί]θ (Οοἱ. 1τ. 7) ἔετπ]β ὁ ἀἄγα- 
πητὸς ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διάκονος καὶ 

σύνδουλος ἐν Κυρίῳ, 889 ἴηθ ηοίθβ οπ 

α Τήπ, ἵτ. τα, Ερ]ι. ν]. 21. 16 που]ά 

Εθοπι ποῦ ἱπιρτοβα 19 ἐγλαί οἰέ]ιε Ατίο- 
πηββ ος ΤγοἹίσπβ πποχθ ἰω{θηᾶθᾶ ὕο ϱπρ- 

ῬἱΣ ο Ῥ]8οο οἳ Τ{ΐας {πι Οτείο ἄατῖπρ 
Ἠΐ8 αὔβοπορ π](] {πο Αροβίο. ΟΕ 

Ατίεπιας ποϊ]ίηρ 18 ΚΠοπΗ. 

Πικόπολιν] Τ1ετο πετθ βετοτα] οἵεθβ 
ο {λα ΠΑΙ2Θ, οπθ {π ΟἰΠοία (ΒίτἍρο, 
ατν. 676), ΑποΐΏεν ἵπ ἨῬτασρ ΟΠ 6Ἠθ 
τἶναι Νδβίαβ, ο ἐπϊτᾶ ἵπ Ἐρίτας (ΒίχαΡο, 

ατ, 338), Ὀπ]ὲ Ὦγ Ααριβίας αἴίος πο 
Ῥα[]9 οἱ Αοβίατα, 16 15 εσίγεηεῖγ ᾱἷλ- 
βοπ]ὲ {ο ἀθοίᾶς πη]]οἷι οἳ έλος οἶῑ6μ ἵβ 
Ίστο αἱ]αᾶεὰά ο; ΒοἩταᾶει (Ραμΐμ8, 

Το]. 1. Ῥ. 118) Άχοβ οἩ 1119 Βχβί; ἐ1θ 
τθεῖς οοπιπιεΏΜΑΕΟΣΒ, ἐ16 Μα Ῥβοτ]ρίοα 
αἱ {1ο επᾶ οἳ ἐἶο ὮΡ. (ἀπὸ Νικοπ. τῆς 
Μακεδονίας, ἰο ὙἨἱοῖ οοπηὕσγ 16 πα 

ἨΘΑΥ, 6οπηΡ. Τηθοᾶ.), θπᾶ ΒΟΠΠΘ 110- 
ἄθιι Ἡτ{έθτβ, οἩ 1ο 5εροπᾶ; Ἰ16βείεν 

(6ιγοποῖ. Ῥ. 335) πιᾶ οἴμθτβ η ἐπθ 
τά, Τ19 βεοοπᾶ 1πᾶθεᾶ ΠΔΣ βΘεΠὰ 

{ο Ἠατπηοπίσο Ῥοΐδες πα] {πο βοαη{τ 

ποῦϊοεΒ οἱ 619 Ι85ὔ ΊοπχΏςγ ἔτοπα Αβία 
Μίποχ {ο {19 Ἰοβί {η 2 ΤΙΠ4. 1ν. 1984. 

(Βομπᾶαςχ, Ρ]απίΐπρ, Νο. 1. Ῥ. 944 

Ῥο]π), δὲ ας {116 ουσ ἵπ Ερίτας αρ- 
ΡΘΑΥΒ {ο Ώατο Ῥθεη 8 Ῥί8οῬ οἱ ΧΙΟ 
11ΟΤΘ Ἱππροχίβπος, απιά ποῦ απδυΙ{αβΙθ 
86 Α οθηἴχθ {ου παϊββίοπβτΥ ορθσα/ίοτιβ, 
15 χηαγ Ῥεχ]αρε Ὀο αββυχηρᾶ 5 ποῦ ἵπι- 
Ρτοβαβ]γ {16 Ῥ]αοθ Ίετο α]]ιᾶςᾶ {ο; 

βεο ΟοπσΡ. απᾶ Ἠοπβ. δὲ Ραμῖ, Το]. 

πα, Ρ. 575 (6. 5). κέκρικα] 
1 Ἱαυε ἀειεγπιπεᾶ, πι ἄερεπᾶεπέ 
1πᾷ,, 8, οσα Οἱ οοηβίτποβῖοα πἀορίθᾶ 

οἱ6οπ]οτο Ὁγ Βύ Ῥαπ], τ Οος. τὴ, 37 

(Ρ6σ{.), 2 001. Π. τ (891.). παρα- 
χειμάσαι] “ἰο ουὐπέεν ;᾽ Ὠεπιοβί]. αν. 
Ῥλουπι, Ῥ. 999, παραχειµάζοντι ἐκεῖ, 

1Ρ. ίοπγς. Ῥ. 1202, Ρο]γΏ. Είεί, 11. 
61, τπτ. 38. δ. 8].: Ίπ {45 οοπιροππᾶ 
{ιο Ρχ6Ρ. παρὰ Βθ61ης {ο χηαχ]ς {1ο ἶο- 
σαζέγ ὖ π]]οἩ ὁ1χθ βοὐ]οη Ὑ88 {ο ἑα]κθ 
Ῥ]866, 6ΟΠΠΡ. Ἡοβί. α, Ῥαἶπι, ,ε0. Β.Υ. 

1τ. 1, Το. 11. Ῥ. 67ο. 116χθ ἄοθβ ποῦ 
ΒΡΡΕΒΣ {ο 9 αηγ(λῖηρ ἵπ {Ἠθ 6ΣΡΙΘΡΒ- 
Βἴοη ἔχοσΏ π]]οἩ ο Ἠ]βίοχίο8] ἀεάποίῖοα 
οςπ Ὀ9 εβ{6]Σ ἄτα πι; ΡοββΙΡ]7 ἴλλο γίῃ- 

{6γ γης ἄταπιπρ ἨΘ8αΣ, βπᾶ ἐχθ Αροςί]θ 
σα οπ Πΐ9 ωαψ (ἐκεῖ, “ποη ἄῑοῖέ 19,3 
Ῥεηρ.) {ο Νἱοορο]ῖς. 

14. Ζηνᾶν] ΛΑ ΠβΊΊ0 Ρ6ΓΠΒΡΕ 00Η- 
ἰχαοἰθᾶ ἔτοτη Μηνόδωρος: οἳ {16 Ώθαχος 

οἳ 16 ποἰΠήηρ ἷ ποπ. 1Τὲ 1η ἀοιλὈύ- 

{α] υἹοίτοχ {πο {θττα νομικὸς Ἰπιρ]]θβ 
ου. βοηπβἰηίέαησο θὰ {πο Ῥοπιαπ 
(ἄτοῦ.) ος Ἡεῦτογ 1αττ (Ώε Ὑγ.). Τπα 
Ιαΐΐεχ 1 ἐ1ιθ ορῖηΊοχι ΟΓΟΠΣΥΑ., Φ6χο11Θ, 

ϱπᾶ ΤΗΘΟΡΗ., απιᾶ 16 ρολαρς Πρ] 
{6 πποχθ ΡχοβαΡ16; οοΏΡρ. Μα δι. αχ!ῖ. 
35. Τος ποµοθβ οἳ Απ΄ ΑΡΟΟΙΥΡΡΑΙ 
ποτῖς αἰτίραίοᾷ {ο Ζ6µΑ8, "28 τἰζᾶ οὗ 
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ο ι 
Ῥομικὸν καὶ ᾿Απολλὼ σπουδαίως πρόπεµψον, ἵνα μηδὲν 

14 αὐτοῖς λείπη. 
, -- 

µανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν 
Ρ ο). ) 9. λ / / 9 ι 
εργων προΐστασθαι ει Τταβ ανάγκαιας χρείας, ινα µη 

4 9 
ὧσιν ἄκαρποι. 

15 

Δοᾖῖς ΤΙ, οοπιραχθ ΕαΡσῖο, 6ο. 4Ροςτ. 
Νο]. ττ. Ῥ. 831. ᾿Απολλώ] 'ΑΡοῖ- 
198,’ βο, Αροϊ]οπῖπε [5 {η οοᾶεχ Βεή88, 

Αοΐς αν. 24], οἵ ῬοββίΏΙσ ΑΡοϊ]ο- 

ἄοταά,- μπι οἸοαπεπέ (λόγιος, Αοίβ, 1,ο., 
960 Μαγε ἐπ ἶοο.) επ οἳ ΑΙακαᾶτ]ίη, 
ψε]] τειβεᾶ {π {πο Βοτίρέαχθβ, απᾶ 8 

Φἱεοῖρ]ε οἳ Β0 1ο] ἴλιο Ῥαρίήβίς Ἡθ 188 

Ιπβίχαοἰθᾶ 1 ΟἨτ]αΗαηΙγ Ὁγ Ααπῑ]α 
Απᾶ Ῥτϊροῖ]]ᾳ (Αοἴς ατίΠ. 26), ρτοβολεᾶ 
ἐπε(αοβρο] γη εἸρπα]βποςθβςΙπΑΛολαία 
Απᾶ αἲ ΟοτΙπ{Ἡ, Απᾶ ΔΡΡΕΒΣΡ {ο Ώατο 
τηβλπ{βΙηεᾶ τε]αᾷοὖης οἳ οἱοβθ ΙπίΙπιΔΟΥ 

ψ]α Βδύ Ῥαπ], οοπαρ. α Ό05, Χγἰ. 12, 
Τηθχθ ΒΏΡΘΕΒΣΒ πο Ροοἆ ΣΘΑΒΟΠ {ος Β1)- 
ΦΡοβῖηρ Αη7 ρτθαίεχ 4ῆεχθπσθῃ Ώείπθει 
119 {ροπής οἳ Βὲ Ῥαα] απᾶ ΑΡο]]οβ 
(Κθαχιᾶες, Ρἰαπίίπῃ, Τοἱ. 1. Ρ. 23984., 

ῬοἩ) {παη πιαγ Ῥο τοῖοστθᾶ {ο {λθπηεχθ 
ουέψατᾶ ἔοστα Ίπ πἩΙοἩ ἐ1βί {εαολμίηρ 
Ψ88 Ρ6ΥΊΒΡΒ οοτητηππ{οα/{θᾷ,βλιᾶ πΏ]οα 
601168 {τοῖη {16 οπθ Απᾶ {λε Β8ΠΙΘ 
Βριπὁ ἩἩο διαιρεῖ ἰδίᾳ ἑκάστῳ καθὼς 

βούλεται (1 Όοχ. κἩ. 11); βθο πας, 

ΕΙΓΒ. Απ 'ΑροϊοΒ,᾽ Το]. 1. Ρ. 68. 
Μαο] επαί Ὠβς Ῥεθη σθοθΏ{]7 πἀναποθά 

οἩ {1ο ἄθγθποθΒ Ῥοΐπθοἃ βὲΡα 3] απά 
ΑΡο]]ος {5 τειγ ἄουρίζα] απιᾶ τειτ ἩἩ- 

βαὐϊβίβοίοσγ. πρόπεμψον] 
οοπᾶιιοῖ,᾽ 'Γογωαγᾶ οτι ἐ]ιεῖν 1οιΥπειν 
ψἩ {1ο {ατίλοι 1άθα, α5 ἴλο οοπίεσί 

ΒΘΕΧΩΒ {ο τθατήτο, οἳ βπρρ]σίης ἐλοῖς 
τατῖοΏϐ πθεᾶβ; οοπιρ. 3 ζοἳπ 6. 

14. οἱ ἡμέτεροι] 'οιν ὑνείμγει ἵπ 
Οτεῖε,) ποῦ “ποβίχϊ ογάΙπΙβ ΠοαίΏςβ) 

(Βεζαφ), βοῖ]. “ΑΡρο]]ο5, Τγολίοας, οὗ 

ΑΗ 41198 παΙ(ξΙπιΠΒ, Βἰ 41ο ἰΠ 1000 1686- 
ἀθτίαί” (τοῦ, ), 88 ἐπί γγου]ά παρ] 8. 
οοπχρβτίβοα Ῥδύγ/θεη έμεπα απᾶ ΒέΡαμ1, 
Απάᾶ ποι]ᾶ {πτο]τεα πιεβηίηρ οἱ προϊστ. 
καλ. ἔργ. ("Ί1αῦετθ ἄοπαὶ οἨ]οίποτα Αα» 

κ Ἡ - , 

᾿Ασπάζονταί σε οἱ μετ) ἐμοῦ πάντες" 
Βα]η{Αί]οπ9 απᾶ Ῥεπο- 
ἁἱσιίοι. 

απαπα, 1ωθ ἀπΜαπίθΕ, Αα. αχ. 34) 
ποῦ,),βοπιθσΏαί αχΡ/{{χΑΣΥ,αηᾶ γ’λο]1γ 
ἄϊΠετεηί {ο ἐ]ιαίῦ {π τετ, 8. ΊΤ10 ἡμέ- 

Τεροι 318 ΥΑΊἨεΥ οἱ περὶ σέ (ΤπεορΗ)), 
ἴπο καὶ ἰ8οί1γ οοπιρατῖηρ 4ἔἴοπι ποῦ 

πα Ἡ Ἠθβίμεπβ (Ἠοίπιβης, δελτί[ὺ. 
ο]. απ. ᾱ, Ῥ. 429) Ὀτπε πι Τις; 
Ε1εί ἔπερο Οτοίαη Ὀτείλτει οἱ οπτς Ὦθ 

πο Ῥαο]σπατᾶ Ίπ οο-οροταίηρ σὴ 

περ ἵπ {Ώθβο αοἲς οἳ ἁπίσ απᾶ Ῥεποτο- 

Ί6ηοθ. Οπ προῖστ. 860 ΠΟΔΘΒ ΟἩ ΤΣ, 8. 
εἰς τὰς ἀναγκ. χρείας] ' τυ1ῇ, γε/ετεπεε 
2ο ἐ]ιε πεσεβδατ/ εωαπῖς ;) 6.6. Το ΒαΡΡΙΥ 

ἔπθπχ: οΟπΙΡ. ΡΗΙ]. 1γ. 16, εἰς τὴν χρείαν 
µοι ἐπέμψατε. 89 Αγίοἷθ ΑΡΡΕΔΤΒ {ο 

πηθχ]ς {118 ΊΠΟΥΤΏ Απᾶ οχ]θέίηρ παπ{Β, 

ἄκαρποι] /η)γωΓωῖ,) ποῦ βο]ε]γ απὰ 

Βρεοϊα]]γ τη τοΐρχοποο {ο ἐ1θ παπῖβ 

οἳ ἐλεῖτ {θαολετα (’ απἱοπηρτθ 6τβηρθ- 
ΗΕ ΗΒ ηοα παηϊθτανετ]πί,) σδ1βῦ.), Ὀαῦ 

8169 πἩ τείετεηοε ἔο ἠλλεῖτ οπΏ ποσα} 
5ἰαΐθ, ύ.ο. ση ιουξ ϱποπῖπῃ Ρτδοίῖος] 
Ὅτουίᾳ οἳ ἐλεῖν {α1δ1ι Ὦσ φοὖς οἳ 1919. 

16. οἱ μετ ἐμοῦ] /έᾖοβε ιο] πιο, 
1η πιγ ΟΟΠΙΡΑΗΥ, {οισπθγ{ηρ ος αὐἰάΐηᾳ 

ψ{Ἡ πηθ; ΟΟΠ1Ρ. (Φ]. 1. 2, οἱ σὺν ἐμοί, 

ψΏςχθ {ο 1άοα οἳ ππίοἩ {Π βοἴ]οπ (οο- 
ἩΏθγεπος), τα {1ος ἐἴιαη παογς 1οοβ] απο 
(οοδσϊβίεποθ), βε6πις Ἰπίεπά εᾶ ἰο ϱθ εκ- 
Ῥτοβθοά; 6606 Ἐχάρας, βργαολ]. 8 68. 
13. 1. τοὺς φιλοῦντας κ.τ.λ.] 
ε{λοδε 1010 ἶουε 8 ἴπι αἱ], 11οβο πΏο 
1οὺθ πιο ἵη ἴλθ ἂρΏετο οἳ Εβδ; ποῦ 
ΣΠΕΥΘΙΥ πιστῶς καὶ ἀδόλως, ΤΗΘοΟΡΗ., ΟΥ 
διὰ πίστεως, ουτῃ., Ὀαῦ ἐπ ἐβά(Ἡ,) 88 

16 οοἵηπιοη ρεποῖρ]θ σλἉ]ο Ῥουπᾶ 
Ἰορεί]εν απᾶ Ὠβ]]οπθᾶ ἐλθῖχ οΟΠΙΙΠΟΠ 

1οΥγθ. Έσοπι ἐ]ϊθ οοπο]ιιάΐαρ ποτᾶς, ἡ 

χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν (091. ἴν. 18), 

ἴλετθ {8 Ώο χεβΒΟηΠ {ο πέος {μβί {μθ 
Ἐρία[]θ πας ἰπίοπᾶ θὰ {οχ ἐς ολασοξι 98 



1ΤΠΙ. 14, 15. 216 

3” 4 5 - 9 φ ε ρ 9 

ἄσπασαι τοὺς φιλούντας ἡμας εν πίστει. Π χαρις µετα 
ρ - 

παντων ὑμῶν. 

νο] ας Τπέας, ή 18 πιεχο]σ 8 Ἰπο]τ- 
Βἶνο Ὀεπθᾶ]οίίοη ἐ]ιαί οοπαιρτεἈθωᾶς ᾖλθ 
ἐπίσκοπος απᾶ ἴλοςο οοπαπα]δθά {ο 118 
οτοτβ]αλέ, Τῖέας αχιᾶ αἲ1 ἐἱ1ο [οι Μα Γα1 ἵτα 
Οπείο. ᾽Αμὴν (Ἠεο. πι ΏΡΟΕΕάΑ 
ἨΚΤΙΝΑ) Ἰοτο, 36 πο]] ας ἵπ τ Τήπι. γ]. 
41, 3 ΤΙΤα. 1. 23, ΒΘΘΙΙΒ Το Ὀθ 8Ώ 1Π/ῇ6Υ- 

Ῥο]β{ίοπ, ἐποισΏ {η {Ἠ]6οβςθ βαρροτίοά 
ΤΥ βίτοπροτ οσίοτηα] ογἰάρποθ. 1 {8 

Ἐγαοκοίεᾶ Ὦγ Τ,αοἩπι., απᾶ τε]εοίοᾶ Ὦγ 
αγίεεὺ., Φο]ιοῖσ, Τἱ5ομ., Ψὶαι ΛΟΡΙΣ1/ 

171Ο]ατοπι., 34Η.-Ρο1.; Ἠἰεν., Απαζζος, 

Τα {116 οοπο]αβίοη οἱ 41] Βἱ Ῥαυ]”ς 

ἨΡΡ. εκοερί Έοπα. (οπι. 2 1188. Απιᾶ 
Απι. οπΙγ) απᾶ 1. (οπι. ; Ῥοε., 
Απαζιμῦ., οπ]γ) έπθτθ ”τθ Εἰτηῖ]ατ τατ]α- 
Μοπβ. Αοοϊᾶρηία] ογηἰββΙοΠ. βΘΕΠΙΒ 1888 

ῬτοῦβΡῖθ {1ναη 1ΠβΘΕΜίΟΠ. 





ΤΕΑΝΡΙΙΑΤΙΟΝ. 



ΝΟΠΟΣ. 

ἨΕ βαπηθ ρτἱηοῖρ]θς 8γο οὔβεινοά ἵΏ Ε]ιίς ἐταηβ]αδίοι 35 {πω ομθ 

οἳ (Ἠθ 6ΑΠΑΤΙΑΝΒ απ ἘΙΡΗΕΒΙΑΝΑ, Τ19 Απμογἱδεά Ὑοτείον 18 

β]έοτοά οπ]γ νΊθτθ 16 αρροαιβ ἴο δε ὑποσγγεσί, ἐπεαοί, ἔπθιι[τείεπέ οἵ 

οὕθσηγο. ΈΤΗειθ 81θ ΠΟΥΓΘΥΟΥ Α {υ/ οΏ8θς ἵη νλίοι 1 Ίαγο νοπύιτεά 

ο Ἰηίτοάιοο απούπος οογγθοῦίοη----γἱᾷ. πο οι γεποταβ]ο Ὑευβῖοῃ. 

8ΘεΠΙ18 {ο Ὀ6 ἠχιοπθίθέοπέ 1π 18 τοπ ετίησς οἱ ἱταροτίαηῦ ος Ίθδς πδυιϱ1 

γγογάς απά {ουηιβ οἱ θχρτθβείοη. Τ1Θ86 ρθου]αχ]γ οσον ἵπ ὑπ] 

ρτοιρ οἱ Ἡρίδί]θς, απ λε Ῥγοσθςς οἳ ἐγαπβ]αξίοη ας τααἆθ τηο ἔθε] 

ἄιο πθοθκβῖῦγ οἳ ργθβθενίης α οεγίαἰπι ἆθστθο οἱ απϊβοτπαῖόγ η ἐθ 

πιθβηῖησς αβλίσηθά {ο 5οπιθ οἱ {πο ππιξααὶ γοῦ τουυττοπῦ {ἴθγτηβ 

απιᾶ οχρτθβΒῖοης, 

Τ1ή6 πιοᾶἱβσα ου Ίας Όθεπ Ιπίτοάιοθά νηέὰ ογεαί ομιου, έος, 

98 ἴἩο χοιάοι ἶ5 ρτοβαδΙγ α81θ, οασ Ἰαδὺ Τταπε]αίοτς βὐαίθ Υοτγ 

οχρ]οῦε]γ ἐλαί με Ἠανο πού εουσΏῦ {ο Ῥτεβθγνο α πὐαᾶῖθά απίου- 

πιζγ οἱ {χοπε]αθίοη, οπά Ίιινο ποῦ α]γγαγς ἔλοισ]έ {6 πθοθεΒΑΣΥ {ο 

Ἀεβίση ο 0Ἠθ β.Π1θ ποτά, ετεη ἵπ νευγ β]ηή]ας οοτηρήτπαδίοηυς, ἐθ 

5.πθ πιθβπίηςσ. Το αβθοῦ ὄλεπ α τίβοτοτς ιαπ] ξοτπαἑγ πνοπ]ά Ὦο {ο 

χ6Υ6Ι56 πο Ῥχἰποϊρ]θς οἩ πγληῖο]ι ἐλαῦ Ὑδγβίου «λθ οοηβἰγποςθᾶ, απά 

Νου]ά πο Ὀο σογ]δίοη Ὀαῦ τοοοπξύσιοβίοη, 1 Ίατο λετοίογο ἐπιιδίθά 

ο 17 οση ]πάρπιθηῦ: ν]ετο 16 Ίνας εεοπιθἆ ηθοθβΒΑΣΥ 6ο Ὦθ πά{οττη, 

1 Ῥανο Ῥθεη βο; πηοτο ἐμίς πθοθεςϊόγ µας ιού Όθσι αρραχοπῦ, 1 Ἠανο 

πού γεπύιτθᾶ ὃο Ιπῇθείοτο σέ] ἴἶιο {ο]οίδους νυατὶοἰγ οἱ οχργθββῖοη 

ΨΙο] οἈαχαοίοτίζθς ουσ αἀπιίταδ]θ Ὑσυείοι, «Α. βἰἰα]ιὸ ομαηρο Ίας 

Ὄθθυ Ἰηήγοάασθά ἴπ ἴμο Ὑεταίοπς οἶδεά, υν]ήο]ι Ίιοπθυετ ἄοθς ιιοῦ αἲ 
81] αΏεοί {1ο ροπενα] Ῥ]απ. ΤΠ9 Ὑστείοης οἳ ἨΓίοϊ, Ογαππιογ, απὰ 
ζεπουα, 4ἴθ πο Ίοπρου οἶεθά {ἔτοπι Ῥαστῦοι”ς Ἠθχαρ]α, ας ἰὲ ἴᾳ ααποτὺεά 
Ρ7 οοτηροίοπύ ]αάρθς ὑ]αῦ ἔ]ιοςο {μονο ᾳἶνοι Ἠατο ποῦ ἐἶο Ἰθςῦ 
οἰαῖηι ἴο ἴἨθ Ώαπωθς αἰβχεά ο ἔλεπι, πο] νοτείοι ἵρ ποπ 
αποῦεά {ποπι {1ο οἀϊίοη οἳ ο Νου Τοεαπιεπῦ ραρ]κλοά Ὦγ 
Ῥ]ο]εογίης Ίω 1848, ΟγΑηπιογς ἔγοια 8 οοΡ7 οἱ {19 ολο οἳ Αρτ] 
1549, απά {16 ἄοπεναι ἤοπη ἴλο εδ ϊίοη οἳ 1ς6ο, π]ῖο]ι αἱοπθ Ἴναβ 
ο]αῖπη ὔο Ὦ9 σα]]θά πο Ηχαὺ οά]ίοτπ οἳ {πο (ὤεπθναπ Ὑετεῖοη. Τ]ο 
οἰδαίίοῦς ἔχοπι ἴ]λο Ῥϊκ]ορβ) ΒὈ]θ ατθ πιαάθ {ἔτοτη ἴ]ο Βγοῦ οάἴξίοπι 
1568. 

Τη 06 ρτοβεπύ οἀϊίοη Ι Ἠανο αἀάθά οἴθαθίοης Ίνοπα {θ 
Ῥογ]αοά Ὑσοτβίοη οἳ 1881. 

Τ19 τοπιρ]ηῖηρ Ὑν. ητθ οἶεθά ας Ὀο[ογο ἔγοπι Ῥαρρίοις τορτίηίς, 



ΤΗΕ ΕΙΠΟΤ ΕΡΙΣΤΙΕΗ Το ΤΙΜΟΤΗΥ. 

ΑΌΤ,αη αροςί]θ οἱ ΟἨπίςί ἆοβυβ, αοοοτάϊῖηρ το 1ο οοπι- Ἱ. 
τηθηάπηεηῦ οἳ (οἆ οςς Μανίοατ απᾶ ΟἨτὶθ δις ος 

Ἠορε, ἴο ΤπιοίἩγ, 14 ἴταθ οἶπ]ά ἵπ πο ΓαΗἩ, Ώτασθ, 3 
ΏΙΘΤΟΥ απἆ Ῥθαοθ, {τοπα οά ἴῑο Ἐαίμετ απά ΟΕτὶοῦ ” 665 
ουσ Ποτά. 

Έγευ ο5 1 ὈθροισΏαί ἴηορ {ο αρίἀάο ϱ1] αὖ Ἡρ]ιθεις, 34 
νηεη Ι πας οηἳ πιγ παγ ἰπίο Μαοσε]οπῖα, ἐλαῦ ἔλοα πα]σΏ{- 
θρί οοπιπιαπά 80Π16 ποῦ {ο Ῥο {98ς1θτβ οἱ οἴμοι ἀοοΐτῖπο, 

1. Ολτίθὲ οεειε] εως Ολγς, 

ΑΌΤΗ. Αοοογᾶϊπᾳ ἰο] Ῥο 00. 

(0ο), ΏπΕ,, πιά ΑστΕ. 1η Ῥοπι, χγ]. 
46 απᾶ. ΤΙ6. 1. 3: αν, Ἠτοι: δή, 
ΑπτΗ. απᾶ τοπηθηῖηρ Ὅν. «Ογδὲ 

σεειε] " Γογᾶ . Ο., ΑΌτΗ. ΤΗ8 {χαηθ- 

Ί801οη οἳ ἐπιταγὴν αἄορίοᾶ Ὦγ ΟµΑΝ., 
ΒΙ6Η., “οοπωπηήββίοπ, ἆθβεττθς αἴζει- 

Ποπ, Ὀπέ Ῥετ]αρς {οο πιπολι οΏβοΙΓΘΒ 

119 1468 οἳ {119 ἀϊτίπο οχάἴηβησθ απᾶ 
οοπιπηαπιᾶ ππᾷες πἩ]ο]ἃ ᾖ]θ Αροβί]ο 

βοϊθᾶ; ΟΟΠ1Ρ. Αοΐς 1Σ. 16, ὅσα δεῖ 

κ.τ.λ. πᾶ 1 ΟΟΣ. 1Σ. 16. 

1έτηαγ ὃρ τοπιοπαὈοσθᾶ ἔοο ἐ]ιαῦ ΄οοπι- 
πηβρπᾶ’ οτἱρίηα]1γ βεεπΒ {ο Ώ8το πια η 
εροπος’ οἳ βαἰποτίόγ, 5Υποπ. εᾱ. Ὁγ 
ὙΓΠιβίΘΙγ, Ρ. οἱ. Οι Πορε] 

Βο Ἅου., 0ου. Το5ῦ0., ἄΕν., ΒΠεν., 

Ἐαπν.: πλῖοῖι 18 οι Ίι0ρ6, Αυτα. οπᾶ 
τοπια]πίπρ Ὑτ. 

4. Ίγπιε ο]ίᾶ] Βο Ἐπγ.: οἩ 801, 

ΑυτΗ.; Ἰομεάε 80Π6, Ἠτου.; δεἰοιεᾶ 

βοππ6, Όου. Τθβί,, Βπεμ.; παθηταῖί 
8οππε, Τσκο. απᾶ τοππαἰπῖηρ Ὑγ. ; 8εθ 
ποίθΒ οἩ 4 ΤίΠ1. 1, 2 ΑΠᾶ ΕΡΗ. τί. 4χ 
(1 παπεῖ.). Ἡ 1 ἀεεϊχαδιθ ἴο τεϊαίπ 

16 πποχο 1ἱ66γα] ἐγαηβ]αζίοη ΟΚ τέκνον 
ΨΊθσθσοτ 16 ἆοθι ποῦ βθεπι {ο Ὦθ αἲ 
τηχῖθηςο πάζὰ οἳς οχάἵπβτΥ ΟΥ 14108- 

66 πιοᾶρ οἳ ΘΣΡΙΘΒΒΙΟΠ (6, ϐ. τετ. 18): 

ἔλο ἀἰθποδίοηυ Ῥοθίπθεη τέκνον ππὰ 
υἱὸς 18 οορ8ΡΙΟΠΑΙΙ7 οἳ οοπβίᾶριςὈ]θ 1πα- 
Ῥοτίθηοθ. 

Τ1ε Γαἰλετ] "Οι Εαἰλεγ, ΑὉΤΗ. 
ΟΙγεί σερβ] «εως Ονγίεί, ΑὉΤΗ., Β]., 

ἔποιρΏ ἀοπδθέαὶ οὉ {1 αιέλοχςγ οἳ 
ψλιθέ θά 1ο, 

3. Ἓνσι αξ] 48, Αστπ. απᾶ αἲὶ 
οἴῖιετ Ὑγ. Ἠγαδ οπ πι! ωαγ] 
Ἠεπὶ, ΑστΗ., οι, Όου. Τοβῦ., 

ἘΠεμ.; ἄεραγεᾶ, ΤΥΝΡ. απᾶ χ6- 
τηθ]ηίηρ Ὑν. (οπιπιαπᾶ] Βο 

Τχνν., Οου., ΟΕΑΝ., ἄπνΝ., ΒΙΑΒ., Ὁγ 

{αχ {πο πιοβῦ 181Α] ὑχαπε]αβίοη οἳ ἐνθ 
ψοχᾶ ϱἱβοπ]1ετο ἵπ Απτῆ,: ελατβο, 
ΑΌὉΤΗ., Ἠβγ.; ἄεπομπεο ἰο, του, 

ΏΒΕΜ.; 6ειο...εναγβε υπἰο, 00Υ. Τθ80. 

Τ19 {11 ααθοχ1{ζα νο παραπΊηρ οἳ {ηθ 
ψιοτᾶ βποα]ᾶ ποῖ Ὦο οσο ἱπαρβ]χεᾶ .ἵα 
ΤΑΠΡ]ΑΟΗ 890 ηοίθβ, Νοί 

ἓο ὃε ἰεαεῇ]ετε, ἄο.] Βαπα., πο ἐο Μεαο]ιθ 
οἰλεγυυῖεθ, ἨἘΠΕΜ.; πο {0 ἐεαε] α 
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4 ποχ Υθὲ {ο ρῖνο Ἰθοά ἴο {αῦ]θ5 απά δπάθΒΒ Εεπεα]ορῖθ, 

ϱοοίηρ ἴμαυ παπίσίοσ ααθδίίοη» τίποτ (απ ἄοά” ἀἹδρεηρᾶ- 

5 ὥοη ψλ]οΏ {5 ἵπ {αἱ{1,---9ο 1] ἆο που. ἨΒαὶ 6νο οπὰ οἱ {πο 

οοπιπιαπάπιεηῦ ἰς Ίουο οιὲ οἱ α ρατο Ἠθατῦ, απ ἃ ᾳοοᾶ οοἩη- 

6 καἱθηοθ, απά υπίοἰσηθά {β: Ἴτοπι π]ηοῖ 6οπαθ Ἠανίπρ 

ροπθ γάρ {η αἶτῃ Ἠαγθ ἑατπθά {ειηβο]νθς αθῖἀθ απίο νθ8Ιη 

ἀἰρβετεπὶ ἄοοίγίπα, Ἐπν.: {]αὶ εί 
ἐεαςσ]ι πο οἴμεγ ἄοοίτίπε, ΑΌτΗ., Εν. 

(ποπε), ΒΙ6Η. 

4. Νο φείῖ] Νε]εν, Αυτη, απᾶ 
81! Ὅτ. εχοερύ ΒΠΕΝΜ., ποτ. Τη ἵρ 
Ῥ6ΓΏβΡρ8 8 0886 ἈΠΠθχθ 1ΐ τΙΑ7 ΒΘΕΠὰ 

ἨΘΟΘΕΒΑΥΥ ἴο θἀορῦ 8 Ίοτθ τίροτοτβ 

ἐταηβ]αΐοι οὗ μηδέ: ὙἩοχο ἴλιο {πήπρ8 

Ῥτομάρ{{εᾶ 816 ποῦ τετ ἀῑβετεπί ἵπ 
Ελαῖε οΏαταοίθυ 616 ΟΥ4ΊΠΑΣΥ {χθΠΡΙΗ- 
Ώΐοη ψἩ]] ροσἩαρ5 Ῥο ϱι/Ποἰεπ{] οχβοῖς 
Ίοτθ Ίοποτοι {Ἠθ τινες 810 ποῦ ΣΠΘΥΘΙΥ 

1ο αλβζαίτ ἴτοπα ὑρασλίπρ οὐπθτβ β16ἳ 
ρτοβ/]θβς βαΏ]θοίς, Ὀαό αγ {λοπιβε]νθβ 
ποί {ο βἰπᾶσ ἔἨσια, Ο1 ὅ]ο {11 {οσο 
οἳ οὐδὲ οἵ μηδὲ βἴθ; οὐ πᾶ µή, βεΘ 

Ἐταη]κο)ς τετ ροοᾷ {χθαί]βθ ἄε Ρατ. 

εφ. τι, δ, Απᾶ Π]αρβίταϊο Ἠϊρ τοπιατῖς, 
-ἔλαί οὐδὲ Ἠἰπέβαίαη ΙπᾶοβηΙ{θ Ώῦτῃ- 
Ῥοσ οἳ οοπβοᾳπθΏῦ ἔετωβ, Ώγ Φαᾶρεβ 
1, 7, πλθτθ οὐ 18 {ο]]οποᾶ Ὦσ Γοπχίεθη 
οἱβαβθΒ πὮ οὐδέ, Το οἱνε] 
ασε, ΑΌτη. δεείπρ {λει] 

Τ]ο ωίσ]ο, Ίου., Ἠσν.; υλίσ], 

ΑστΗ, απά αἱ οἴποι Ὅν., δαῦ Έσπο., 

Οο5., ᾳἶτθ Λίο] ατο επᾶ]., απᾶ. 
οᾶ)ε ἄἰερεπεαίίοπ] Βϊτα. α ἄΐδρ. ο 
αοᾶ, Ἐτν.: εἴί[οασίομπε οἱ οοἆ, 

τοι, εί/γεπφε ἰο ἄοζμαγᾶς, 00Υ. 
Τεβί,; ἐλε εἄ(ιέπρ οἱ ἄοᾶ, ΒΠεμ. ; 
σοᾶῖμ οἄι/ηίπραο, Τπνο. Απᾶ τεπηβί- 

ἀηρ Ὑγ., Ὀαί ΑΌτΗ. (ο. τόττ) οπαἴβ 
ϱοᾶἵη, πλΊο]ι Ἰ9β Ὄθευα τοβίοτοᾶ ἵπ 
πιοᾶρτα οᾶᾶ. 

1 ἆο που] Βο Ἠπν.: ἆο, Αστη. 

δ. ἙῬμί] Βο Β16Η., Ἐπεμ., Βσπν. : 
πού, Αστῆ.; /ογεοίμο, Ὁτοι,; 09, 
σαν. απᾶ χοτηλπίηρ Ὑν. }ουε] 
Βο α]] Ῥτ. εκοορί Αστη., Ὥτου., ΟοΥ. 

πομύ., ΏΕΕΝ., ολαγίψ. 19 1 ἀουδί{α] 

πΊγ 6 οἨβηρο Ί8β 1ηΒᾶΘ, οχοορί 
{0Υ τατἰαβῖοΏ ΕγΟΙ1 Υ6Ι86 14: ΟΟ01ΠΡ. 

νυῖρ. Οαχ 148 ἐταπε]αίοτβ ποτο Ὦ7 

πο ΊΙΘΑΠΒ ππϊζοστη ἵπ {είς ὕχαΏε]α- 
Ποπ οἳ ἀγάπη: ετθΏ 1π 68ΒΕΒ πΊθσθ 1 
18 βββοοϊαίθά γή] πίστις απᾶ ἴλεγ 

πηϊρΏ{ Ἠατο π]β]θᾶ 6ο πιβτ]ς α απαβί- 

{λρο]ορίοα] ταθαπίηᾳ, 14 19 ποῦ πποοπ]- 
πιοη]γ ἐταπε]αίθᾶ “1οτε;) οοπαρᾶσθ οἩ. 
τὶ, ττ πάσι τ ΤΏΘΒΒ. 1. 6, δα. 
Απᾶ (018)] 8ο Ἐν. : απᾶ οἱ, ΑυτΕ. 
Ὁπ]είφπεᾶ Γαὐ1μ] Εαλι απ[εἰφπεᾶ, 

ΑὐτΗ., Βπν. Βλρ]λῦ «Ἠβηρθ {ο Ῥτθ- 
βθτνθ ἴπο πποπαρηβίίο οτᾶος οἳ {19 
ἄτοε]ς; βεθ Ἡπος, 6γ. 8 59. 2, Ὦ. 464. 
Ἐπρ]ε]} ΊἼθαρο 18 Ώθτθ ἠβί ἐ]ιθ χ6ΥΕΓΒΘ 

οἳ {6 ἄτοεῖ. 

6. Ἠαυίϊπρ ϱοπο ουἶᾶε ἐπ αἴπι] 
Παυΐπρ θυεγυεᾶ, ΑΌΤΠ., Ἐπν.; εΤΤ/ΠΡ, 

τοι: Παω/πρ ετγεᾶ, Βτδη.: εἰταν- 

πρ, Ώπην.; Άαυε ογγεᾶ, απᾶ, Τπνν., 

Οοτ. (θοὔϊν), ἄπν. 10 ποτα]ᾶ 
βθθτη ἔλαῦ οἳς ἔταπβ]δίοσβ πιθᾶς ἴηα 
ομαπρο {γοπι Α, ἄθΒῖχθ {ο Ῥτεβοχνο ἰ]ιθ 
οοπβιταοῦ. οἳ ἀστοχεῖν ψηῖῖ Αα ϱοηῃ. 
(α16., Β1.), Απά σού ποῖ, 8 του., 
{ο Ε8]1 Ιπίο Ῥαχρατοτας Επρ]βΗΏ, ΟΥ 88 
Ττνο., 8Ι., ἴο οἶλαηρο ἐς ραχῦ, 1πῖο 8 

Ἀπ]{θ τοτῃ,--4η. Ἰποσθοίπθβς πΠΕῖοα 

ΟοπγΡ. Ώ88 ποί Εποϊᾶςά. Ῥετ]μαρς {1ο 

1ΠΟΙΘ Ππιπαθᾷ]αίθ οοππεαῖοηπ οἳ ὧν 
1ης Ὦθ γὶ ἐξετρ., εβροοία]]γ 88 
ἀστοχεῖν ἵπ {11θ ἴπο Οἶ]θς ΡββΒΔΡΟΒ 

σλθχθ 15 οοσασΒ (1 Τ πα, τσ. 21,1 Τ1χα. 
1. 18) {5 αβεᾶ αὐβο]ιβο]γ (πΙ(Ἡ περὶ 
απᾶ σοι)» ΒΜΠ11 16 βθεπις ἀεείταῦ]ο απᾶ 
οοτχθοῦ 85ο ἴο ΡΙΘΒΘΙΤο {πω ἐγαπε]α [οτι 
ἴχθ ροββΙΏ{Η{γ οἳ ἴοθ οοπηθσίοα ψζ]ι 
ο Ραχἠοϊρῖθ. Το ΄ρο πὶᾶρ /γοπι) 18 
Ῥοχ[εοῖ]σ οοττοοί βοοοχᾶίπρ ἴο {Τρ οκχ. 
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Ῥαρυ]ίης; γή]]ως {ο Ῥο ἔθασβοιε οἱ ἐ]ιο Ίων; γοῦ ποὺ ππ- 7 
ἀριείαπάίπο οἶζποτ γγ]ιαῦ 61θυ 58, οἵ αὈοτῦ γ]αί 6η6Υ τηα]κο 
Ἀδθενοταίίοη. ΊΝΟΥ Ἡθ Κπουν ἐμαί ἐ]ιο Ίαν ὁ ροοᾷ, 1 α 8 
πηβη τφο 16 θν{ΗΙ1Υ, Κπονης ἐς, ὑ]λαῦ πο Ίαν ἵς ποῦ 9 
πιαςο {ος α τισΏίθοις τπαπ, Όαὁ {ος ]νθ ]αγγ]οδς απά αΠΤΗΙΥ, 
{οτ πο πηροά1γ απά εἰπ[α], {ος ἴμθ απἩο]γ απιἆ Ῥτοίαπο, {ος 
Βπιϊζοτς οἳ [αύμοις απά Απιίθογς ΟΕ πιοίἩογς, {ΟΥ πιωπε]αγοτς, 
{ου ὙοτεπηοΏσοτε, {ος ἔλθπι ἐμαῦ ἆθβ] ἐ]ιθπισε]νθς πηῖέ]ι το 
τηθη]απά, {ος πηθηδίθα]οις, {ος 1919, {ος Ῥοτ]ατοά Ῥθ/βΟΠΒ, 
8ηά 1 έλθγα ὃο απγ οἴ]λοι ἐήηρ ἐλλαί ἵς οοΏίχΑΤΥ ἴο ἴλο 
ποαπά ἀοοίτίπο,---Δοοογάϊηρ {ο πο (οδρο[ οἱ ἔἶιο ϱΊοτΥ οἳ τι 
ο Ῥ]ορεοά οά, γ]]οἩ γα οοπηπι]έέθά {ο πι ἐγαβῦ, 

Ἆπά 1 ἔμαπ]ς Ἠίπι νο ϱανθ πηθ Ἰηγγατὰ βἰτθηρί], 12 

η ΖοἩπδο Β.τ. πρ. 

Ἔαυε ὑιγπεᾶ ἐλεπιβεῖυεε] Ἡαυο ἐιιγπεᾶ, 

ΑσΤΗ. απᾶ ἴῑο οἶπει Ὑν. οχοερέ 

τοι. Οου. Τεεί., ΟπΑΝ., Βπαν., 
Ψ]ῆοἩ ᾳἶνθ α Ρ8β8ίο ἰταπβ]α[ίοι: 1ΐ 
1β:ΡετΏαρε ἀεβΙταβ]ο {ο γοἰαῖπ Ίσθτο {ιθ 
χηθᾷ1β] ἔοτορ οἳ {πο Ῥαββῖτο /οῦπι 

ἐξετράπησαν. 

βανὐνπρ]- ὑαπρῖίπη, Αυτη. απᾶ α]ἱ 
Ὑγτ. εχκοερῦ Ἠ/του., δΏεσ]ε; ἘΠΕΝ., 

ἰα]δε; Ἐπν., ἰα]λίπρ. ἜΤπ9 οἈβπρθ 

8θετηβ τοφαῖχρᾶ, α5 “Ιπηρ]ηρ)’ ταϊρΏῦ 
Ῥο ππᾶρτεέροᾷ {η 165 βεοοπᾶβσΥ 8656. 
10 18 {ουπᾶ Ἰπ ἄοπος, ΟΏαπασοτ, αἱ., 

55 Ἰθτε, ἴπ ἴπθ βθΏ8θ οἱ “ρταίΐηᾳ,) 
11 πρ.” 

7. Ἠηηίπρ ἰο δε] Βο Ἠ/τοι,. (10Υ έο 
56), 0ου. (οοὐ1ι): Φεείτίπρ ἰο 06, Αύτ8., 

Ἐλν.; Φέσαιδε λε ωοῖάε δε, Ἔννν., 

ΟµΑΝ., ΕΝ. (οπι. Όεο.) ; σομείγ/πᾳ ἴο 
δε, ΒΙ6Η.; ἀεδίγοιε {ο 26, Ἐπεν. 

ΤηοιρἩ 16 15 πού 81παγς ροββῖὈ]ο ἵπ 
ημθ Μ.ΊΤ. {ο Κθερ πρ ἰ]ιθ εχαοί ἀἱβ- 
ὥποίίοα Ῥεύπθθι θέλω απᾶ βούλομαι 
(66ο ποΐθς οἩ οἩ. Ἡ, δ, απᾶ τ. 14), 
{18 Ῥεσ]αρθ 18  ο8Εθ πΏθτο {5 ΠΙΒΥ 
δθ πιβ]ηἰηϊπεᾶ: {πο 18186 {θβοῖθγς 
Ψψθχθ απῖίο πί]]]ηρ ἴο απᾶρνίθκο ἴλο 

ο{ᾷορ ἐ]ιοαρ] ἴπθυ Ἠαᾶ τθα]1γ πο απα]]- 
Βοβλόπβ ος, }εί ποί]Βο Ίσαρ., 
ΟµΑΝ., ἀπΝ.; ποί, Ίτοι., 007. (δοίι), 
ΒΙΒΗ., ΒΒΕΜ., ἐλοιρᾖ 16} πάεγ«ἑαπά 

ποί, Ἠπγ.: ΑΌΤΗ, ΕΣΡΙΘΒΒΕΒ {Ἠθ Πθρᾶ- 

ὤπο Ὦγ {πο {οΠοψίπρ πείἑ]εν. 
Σή1ἱμεγ...οτ] Νεἰ]νεγ...ΠΟΥ, ΑὉΤΗ. 

ἀὐομέ ω]αί] Ἠλεγεοί, ΑστΗ., Ἐν. 
ΠΜαε απεευεγαϊίοπ] Αβίηπι, Αστη. 

απᾶ 81 Ὑγ. εκοερί Ἐπγ. οοπΛάεπιῖψ 
α[ϊγπο. 

ο δ. Νου] Βωΐ, ΑστΕ., Οοτ., ΒΙΕΗ., 

ἘΒΗΝΜ., Ῥπν.; /ογοί]ε, τοι; απ, 

ἄπν.: τοπιβ]πίηρ Ὑγ. οποῖῦ. 
ο. ὈὉππιφι] Βο Ἐπν., απᾶ 68ο 

Αυτη. ἵπ Τ4, ἡ, 6, 1ο, Ῥαῦ Ἠθιθ ἀἱδ- 

οὐεᾶίεπὲ, πι Ἐσνν. απᾶ α]] Ἐν. εκ- 
οορί του, ποί εωρεέ. δπλω] 
Ζογ εἴππετε, ΑύτΗ. ΑΙ Ὑγ. (εχοερέ 
Όον. Τεβί., ]οῖι οπ(ς) βἶνο {πε 

αυββίέ,, Ῥ6ί]]αρβ {6 18 8 Π 6519 πιοίθ ϱχ- 

αοῦ {ο τεύαίτ ἐῑπο θᾶ1. 
ΖοἨ ἐ]ις υπ]ιοῖψ] Βο 6οΥ., ἄππ., Βεν.: 
ᾖοτ μπι, Αστα.: {πο Ἰά]οπιβίίο 
Ἐπρ]κἩὮ ατί]ο]θ {8 τερεαίθά {ου ἴλθ 
βα](ο οἳ οοΠβΙΒίΘΏΟΥ.. ᾿ 

Απιιεγε] ῥἰεετε, Ίου: Ἅᾖλί6ι, 

ΒΠΕΜ.; πιιγἄεγεγε, ΑΒ. απᾶ αἱ] 

οὔλες Ὅτ. | 
1ο. Τ]ε εοωπᾶ ἀοοἰτίπε] ΑπτΗ. 

οπαζς {16 ατό. γη αἲἰ Ὑγ. εκοερέ 
Οογ., ΟΕαΝ., Ἐστ. - 

1. Ο/ 1ο ϱἶουγ] Βο τσ αἱ] 
{πο Ὑγ. (οτι, {πε, ΒΙΒΗ.) εκοθρί 
ΑΟΤΕ., ἄπν., ϱἰογίοις (Ὀοΐοχο ἄοερεῖ). 

13. Ἠίπι Πο, ὅο.] Βΐτα. 85 {ο οτᾶθς 
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Οµγῖέ ζθεις ουχ Τμογά, ἐ]ιαί Ἡθ οοιπίθἀ πιο ΓλμΓα], μανίηα 
14 αρροϊηίθά παθ {ος {]ιθ παπΙβίτγ, ἐποισᾶ {ογπιθτ]γ 1 παδα 

Ῥ]αβρἩεπιες, απά α ρειδθου!ος, απά ἃ ἆοετ οἱ οµίτασο: 5111 
1 ορίαϊπεάἁ πιθΓοΥ, Ώθοαιβο 1 ἁῑά {έ ἱᾳποταπ/{]γ ἵπ πηῬο[ἱθί; 

14 Υθ8 ἴλθ ργασθ οἱ οατ ]μοτά γγαβ εχοεθάῖπσ αὈυπάαηῦ η] θ]ι 
15 {αἱ απάἀ Ίονο ν]]οῖι 16 ἵπ Οµτίθί ἆοδαβ. Ῥα1{αἱ ἐς ἴλο 

εαγίπα, απά ψοτί]γ οἳ 8] αοοερίαΒίοη, ὑπαῦ ΟΕτίεῦ 6 ε5ις 
ϱα1ηΘ Ιπίο ἐ1ιθ γγοτ]ά 6ο βανο βίππθιβ; οἱ πΏοια Τ ατα οἩ]αί 

16 Ἠονδεῖί {ος {5 οὔ5ο 1 οὐίαϊποά πΠΘΤΟΥ, ἐ]ιαί ἵπ π1θ ἆδ8 
ομ]θί ΟἨτῖκὲ θεια πι]σΏύ οΏθι {οτίἩ 1ο π]ιο]ε οὗ ΠΗίς 
Ίοηρ-εαΗοτῖης, {ο ἀῑδρ]αγ α ρα[ίθτη {οσ ἐπθια πγλῖοὮ ϱΠοπ]ά 

17 Πετεαίίος ε]ίευο οἳ Ἠίπι απίο οίετπα] Π{6. Νου {ο {119 

Κίπρ ο ασθς, ἴλο ἱπιπηοτία], Ιην]δίδί6, οπ]γ (οά, ὂ6 Ἡοποιις 

απά ΡΊοςΥ απῖο {1ο ασος ο{ {πο αρ65. 

ἄπν., Βπαμ., ἘῬπν.; οΟπ1ρ. Ἠ/τος., 
Οογ. Τθ8ύ., απᾶ, {5 της ὃο πᾶάεᾶ, 

Β5Σ. απᾶ Τα]ρ., τἱρ]Υ Ῥγοβετνίηρ ἰηθ 
1ΠΟΥ6 θπιρΏΒ/ίο Ῥοβίόοα: 6. σὅ. ου 
1ογᾶ, ]ιο Ἱιαἰ] επαὐϊεᾶ πιε, ΑΙΤΗ., 

απᾶ αἰτα, {πο τοπαβίπίηρ Ὅν. (Τσαρ., 
Οογ., Ο8ΑΝ., ΒΙ8Η.), πΏίοἃ (χαπε]αίθ 

ἐνδυν. µε Παίλι πιαᾶε πιε εἴγοπρο. 

Τλαϊ] Του ἐλαῖ, Αυτη., Ἠαγ. 

ἨἩαυίπῃ αρροίπἰεᾶ πιε Γογ] Βϊπι. αρ- 
Φοΐὐπίίπρ, τν. ριπ πιο ἴπίο, 

ΑστΗ., ΒΕΠ. ({π, Ίο, ΒΒΕΝΜ.). 

13. ΤΊιοιρ] ΓοΥπιστῖ! 1Ι πυαε] Βἶτα. 
Ῥπγ.: ω]ιο Ίθαθ σ[ογε, ΑΌΤΗ. 
4 ἄοεγ ο οωέταφε] Είπι., α ἄοετ οἱ 

ὑπίωγγα, Οογ. Τεβύ.: ἑπ]αγίοιβ, ΑΟΤΗ., 

Ἐπγ.; Γαΐ ο/ ιογοπςίς, Ίντο, α /ταιιπέ, 
Ττκρ., ΟοΥ., ΟΒΑΝ.; απ΄ ΟΡΡΤΕΕ6ΕΥ, 
ἄπν., Βτβα.; οοπἑιηπεἰίουε, ΏΠΕΝ. 

δή] Βι, ΑΌτΗ. Επᾶ αἲ Ὑγν. οχοερῦ 
ΟµΑν., ΒΙΑΗ., δέ φεῖ, Βπν., Πουθείό. 

14. ΎΤεα] Απᾶ, ΔΌΤΗ., ΒΠΕμ., 

Ἠεν.; δι, 0ου. Τθβ6., ἄΕνΝ.; πευεν- 

ἐλείαίετ, Τταρ.; πειοτἰ]εῖοθ, 0οτ., 

Οµαν., ΒΙΡΗ. 
αρ. Γαλ}; ἵθ, οι] Βο Ἐαν.: 

ἐἶη(β εαγεπ(ο {8 ἴγιο, Οον. Τθβί, ; (]ιέθ 
ὗ α ]αί]}ωὶ θαφίπρ, ΑΌτΗ., ΒΙ88.; 
εμέ ἐ α ἵγιο 8., Ττκο., ΟΟΥ., Ο8ΑΝ., 

ἄπν.: α ἔγοιυο τωογᾶει ιο. α Γαὐ(]ι- 

ΑΙηΘΗ. 

Γωΐ ϱ., ΏΠΕΝΜ. 

16. Απι ολῖε[] Ῥο Ἐπν.: ᾖτεί, 

ΑστΗ, απᾶ τεπιαϊπίηπρ Ἐν. (έ1ιε /. 

ΈΒτεΒ.) οκοθρί Οοτ. (οἱ), 2γ/ποῖραϊἴμ; 
ΈΏπεκ., ᾖτεί οἱ αἷ. 

σλγέεί «Τεειιε] "ερ. 6Ἠ9., ΑΌτΗ. 
Τιε αο]ιοί οἱ Ηἰε] 41, Αυτπ. απᾶ 1 
γν. Το ἀἰερίαν α Ραΐΐετπ Γοτ] 
Βϊπα,, ο ἀἆροείατε απ επδαπιρίε υπῖο, 
Οµαν. : ΓοΥ ἆ ραϊίέτπ ἴο, ΑΌΤΗ.: ἴο ἴ]ιε 
επ/οιπ η οἱ, ιο, Εἶπα. ΌοΥ. 

Ταβῦ., Ἡπεν,: υπο ἴ]ε επθαπιρίο οἵν 

Τπνρ., ΕΝ. (ὲο 116, 09Υ., Β1958.): Το 

απ επδαπιρίε, Βν. 

Εετπαί 1ε] Βο Τσπο., ΟοΥ., Οµαν., 

απν., Βαν. : ἱέ[ο ευετίαεἰίπᾳ, Δυτα., 

Οον. Τθβύ., ΒΙ6Η., ΒἘπεΜμ. 16 β8θΠ15 

Ῥο8ῦ ού] {ο πἀορῦ ἴλο οχᾶςς ηλ]οχι, 
Ῥτοροασ]ψ οοηβιἀρτθᾶ, πιοβῦ οχαοῖ]Υ 
οοττθβροπᾶς {ο ὑλιαί οἳ ἔλλε ἄχθεῖς, απά 
{ο βἀορί ἴλθ πιοβῦ Ρεποτα] απᾶ ἵπ- 

οἸαςθίτο ἔταπα]. Οἱ αἰώνιος 8969 ποῖθα 

0η 2 11688. 1. 9 (Τ γαπεῖι). 
17. Ο/ αθος] Βϊπιι, ο οοογάϊΐς, 

Ἆιουῦ., Ἠπεμ. (ἐΠε υυ.)τ εἰεγπαῖ, 
ΑΟΣΗ., Βπτ.; ευεγαειίπρε, ΤΥΝΟ. πιά 
χοπαβἰηίπρ Τγν. 
Τ]ιο ἐπιπιογαί, ὧο,] ἸὨππιογίαί, ἑπ- 

υἱθίδζε, ἐ]ε οπ]/ "ποΐεε 4οῦ, ΔΟτΗ. 

Ὁπίο ἐλε αθεθ, διο.] Βἶτα., ἐπ τοογ]άϊς 
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Τη] οἈατσα 1 οοπιπαῖό ὐο ἐμθρ, 5οἩ ΤπποίἩγ, ἵπ βοοοτά- 18 
ἈποῬ ψ(Ἡ ύ]ιο Γοτοταπηῖης ῃγορῃθοίες αροιί ἴ16Ῥ, ἐ]ιαῦ έΊνοι 
1η8γο5ύ γαχ ἵη (Ἠθπι {19 ροοᾶ γαχίατθ; Πανίηρ {α1{Ἡ, απἆα 19 
βοοάἆ οοηβοῖθησθ; ἩλΙοἩ 5οπ1ς Ἠανίηςρ ἠἨταςδέ ΑΝΑΥ, Ίανθ 
πιαάθ δΏργτοο]ς οοποθγηίησ {1ο {αλ : οἱ Ψοπι 5 Ἠγπιθ- 29 
ητθυ5 απά Α]οχαπάετ; πλοπι 1 ἀε]ινεγεά {ο Ραΐαπ, ]αῦ (ἩθΥ 
πησ]λιῦ ὃο {αασΏῦ ὮΥ ἀἰδοίρ]]πο ποῦ {ο Ῥ]αξρ]απιο, 

1 οκ]λοτί ἶνοπ βγδῦ οἳ αἱ1, ἴλαῦ ρεΒάοπ6, ΡΓα76ΤΕ, 5πρ- 11. 

ο) ιυογζᾶΐς, Ὑτοι; ΓοΥ ευεν απᾶ ευευ, 

ΑΌΤΗ. απᾶ αἲ] οἶπει στ. 
18. ἆπ αοοογᾶαπεε οὐ], ὅο.] 46- 

οοτᾶΐπᾳ ἐο ἴ]ιε Ρτοβ]εσίεΒ το]έσ]ι οοεπέ 

6ε/ογε οπ ἐλεε, ΑΌτΗ., Ἐεν. (υροἩ, 

(μν., ΒΙΕΗ.), απιᾶ εἶπα. Ἠ/του., ΏΗΕΝΜ.: 

αορογᾶγπῄῇε ἰο ἔ]νε ΡΤοΡ]., το όοῖε ἔπι ἔψπιο 
2αθὲ Ίοεγε ϱγορλϊείεᾶ οἱ ἐν, Τσαο., 

Οοτ., Οοτ. Τοβί. (1 πιος), ΟΕΑΝ. 

Π{αφεεί] Θο Ἐσν.: πιῖρ]εοί, ΑΌΤΗ.; 

ϱαι]άεεί, Ττνο., ΟοΥ., ΟΒΑΝ., ἄπν., 

ἼΒτβηῆ. ΟἨβηβθ ΠΘΟΘΒΒΑΣΥ {ο ῥγεβΘττθ 
{πο Ιαν οἳ {119 βιοοθξβίοπ ΟΕ0εΠ86Β8; 5εθ 

1ιαἴμαπι, Επρὶ. Γ/απρ.βότό6. Ίπίλεπι] 
Βο α]] Ἐν. οχοερῦ ΑΟΤΗ., ἄπν., Ἐπτ., 

ψιῬίο] ολβηρο (πο 2οχ 39 Ῥοὔέεσ) ἐῑνο 
ἐν Ιπίο δη; 8θε ποῦθα. Τ19 οτᾶει ος 

ἴμο τθε]ς στράτ. ἐν αὐτ., τοτοιβεᾶ 
Ἡγ ΑστΗ., {8 τοβοτεᾶ 1π {πο {ἐθσῦ. 
Τ/ε ϱοοᾶ] 4 ϱ., ΑΟΤτΗ. απᾶ αἲ! Ὑν. 

10. Ηαυῦπρ] Βο χο βπᾶ αἲ 
Ἐν. εχοερῦ ΑΌΤΗ., Ἠπτ., ΝΊΙοᾶ αᾶορί 

Ποἰάϊπρ. Ἠαυίπῃ ἐηιδί αιὐαγ] Βίτα. 

Έεν.: σαδίγπβε αἲρεγ, Ὑ/του,; γερε[έπᾳ, 

Έπαπν.; Λαυΐπρ ρωὲ αωαή, ΑΌτΗ. απᾶ 

τοπιαπῖηρ τ.; Ραΐ Τχκν., Οου. (οὔ), 
Οµαν., ἄσν. πθο {119 Λη1ΐο τοιὺ, απᾶ 

Ἐσνγ., ΟοΥ., Ο8ΑΝ., Ἐν. (οπαῖ6 σιυαι)) 
πζᾶ Γοπιἑλεπι. Ίο /Γαἰ(μ]Θο Ἅτου., 
Έππα., Ἐπν.: Γαλ, ΑύτΗ, απᾶ χε- 
τηρληϊῖηπρ Ἡν. Ἴπθη {πο αχθῖο]ο 18 
ἐπεετίεᾶ θξίοτ 8. Ῥτοροβίδίος, 15 αλου]ά 

ΏθΥ6Υ Ὦθ οτετ]οοκοά ἵπ ἰχαηβ]αίῖοι, 
1ξ ιο ἘιρΗσ]ι Ιάἱοτα ση] ρουπαῖέ Τζ {ο 

ρθ αχρχεβρεᾶ, 
πο. εϊίυετοᾶ] ο Βαν. 1 Ίαυε ἆε- 

Πυεγεᾶ, Αυτη. Απᾶ αἲ] Ῥν. οχοερί 
πιου., δίἐοµε. Ἴπθτθ 81ο οββθῦ πλλθυθ 

119 1άΐοπα οἳ οἳς Ἰηωραασθ ΠΠΑΥ 8θ6Πὰ 
ροβ]Η1γε]γτῖο]α(εᾶ Ὀγ απ ποχ]βέίο χΑΒ- 
18010, 68Ρ. {π 68568 ἩΊιεγε νῦν οἵ ἤδη ἵδ 
{οππᾶ γη(]ι {6 βογ.; 6Ώθβθ ατθ Ἡού/ετος 

ο856ς 1Π πἩ]οἩ τς ἄο χιοῦ τἍβ]]Σ βββετό 
ἴλαύ {1θ 8ΟΣ. ἵδ αβθᾶ {ος {16 Ῥογῇ., 
Ῥαΐ ἵπ πλίοᾶ νο ΟΠΙΥ χθοορηίβθ ΒΑ 

1άἱοπιββο Ῥοπθς {1 {1 ἄχθε]ς αοτὶςί 

ψΏ]οᾶ ἄοθρ ποῦ εχῖαέ {π ος Ἐπρ]]θ] 
ρ85ίέ {επβθ. Ἴπετο 1άΐοπα τεαιίσθΒ 
Ἡ8 {ο Ἰηβοτύ «Ἠβτε) (48 Ῥεσπαρε ]1βῦ 

Άδοτθ, Υεχ. το), 16 πααβέ Ῥο Ἰηβοτίοᾶ, 
Ῥαἱ {πθερ 03866 ἃχθ {6ΠΕΥ {πΒη τηοᾶθια 
ἐχαηβ]αίοτβ βθ6ετη ϱοηετα]]σ 8Υ/416 ο, 

Μἱσ]ὲ ὃε ἰαιφ]έ, ἄτο.] Βο (οπή ἶπα 

Ὦψ ἀΐεο.) Ἐτκν., Οοτ., Βαν. ; πιαῇ ἵεατη, 
ΑστΗ., απᾶ Εἶπι, 8] τεπαβίηῖηρ Ὅν., 
Τ19 αἀἀῑδίοα ὃγ/ ἀἰκοίρίίπε ἵβ ΏΘΟΘΕΒΑΥΥ 
{9 6ΟΠΥΟΥ {19 έχε παθαπῖηῃ οἳ παιδεύω. 

ΟΠΑΡΤΕΣ ΤΠ. τ. Τε] Τ]ογε[ογε, 

ΑΌτΗ. θπᾶ 81 ὓν. Οµπ {Πῖ9 ρατο]ε 
869 ηοίθβ {π ου. 16 ταβΥ Ὦο οΏβειγοά 

88 8 Τ6ΙΥ ϱεηοτα] το, ἐλαῦ 1ὲ 18 Ὀεῦ: 
ἴ6ι {ο ἐταηβ]α{θ οὖν «ἴλαπ,᾽ ἄρα "θγθ- 
49τ6,) οἵ αἲ ΑΗΤ ταΐθ {6 «]ιθγο{οχθ’ Ὦε 

χοἰβ]ηρᾶ 85 β ἰχαπβ]α ου οἳ {πε {ΟΥΠΙΘΣ 
Ῥαχίίο]θ, ἔο Ῥ]8οῬ 16 88 ἕαχ οπψητᾶ ἵπ 
119 οἶατβο ϱ5 ἰάΐοσα γη] ρογπη/ζ, Β0 88 
{ο πεακου {68 ΕΠ11 ἴ]]α11το έοτοθ. Τ18 
Ῥτθβοπί β661Ώ6 ΑΏ ἱπβίαποθ Ἡ Ποσο {1πε 
ΤΙΟΥΘ οκθοῦ ἀἰδ]ποί]οη (599 ποίθς ο 
σα. 4. ϐ) οαρΏ{ {ο Ὦθ Ῥτοβοτνοά; εἰ] 

189 18 ποῦ ρε 1η ἐῑο Μ. Τ. ϱεπετΒΙ]Υ 
{ο ρχθςς {Πἱβ τα]ο έοο γἱροτοιεῖγ, 58 πι 
ΠΙΑΏΥ 08868 ἴπο οοπ{οχὶ απᾶ Ιπ ΤΠΑΏΥ 
ΙΠΟΣΘ 119θ 5υ5 δοτἰδεπᾶς οἳ ἐ1ιθ ββογθᾶ 
απίλος πιπεῦ Ῥο αοποὰ {ο Ίατο 
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ϱ ΡΙΙοβΜΙΟΠΑ, απά βἰνῖπς οἱ ἐαπ]κα, ο πιαάθ {ου αἲ] πιθη; ἔος 
Κίπσα, απ αἲ] ἐπαί ατθ 1η ααὐ]οπὔγ; ὑπαῦ Ὑθ ΠΙΒΥ Ρ885 ἃ 

8 απῖθί απά (γαπαι!] Η{ Ίπ αἲΙ ᾳοάμπθθε απάἁ ρτανΙϐγ. Έος 
ἐλῖᾳ ᾖ ροοά, απιάἁ αοοορίαΡ]θ 1η {πο εἰσλί οἱ ους Βατίοατ 

4 ἄοά; π]ιοβο γη] ἶ5 ἐλαῦ αἲὶ παοπ αΏου]ά Ῥο βανεἀ, απά 
6 5ποι]ά οοπηθ απίο ια {111 Ιπον]εάσο οἵ ἐπ ἱταίῃ. Έοτ 

ἴλεγε {5 οπθ (οὰ, απζ οπθ ΠΙθάΙ8ἴΟΓ 4ἱδο Ῥεύπεεη (οά απἁ 
6 τπθη, α πιαπ Ομτὶςύ ἆθβας5; πο ϱανα Ἠ]πιβο]{ α ΤΑΏΡΟΤΩ {0 

θ11,---ἴ]ο ἰθβΒΙΠΟΠΥ {ο ὖο δεί Γον ἵπ 186 ΟΦΏ ΒΘΒΡΟΠΒ. 

ἄπο ψοὶρἒί {π Βσίπρ ἴ1ο ἰταΠβΙΑ{οη. 
Έοτ οκαπιρῖθ, Βό σο]ιπ”ϐ πβθ οἱ οὖν 

ΒΡΡΘΕΣΕ {ο ἄθβθττο οοπβἰᾶρταῦ]ο αξέοιι- 

ὤοα, θερεοἰα]1γ α5 Ἡε πευετ π5888 ἄρα: 

Βπᾶ ετεη Βέ Ῥαπ], 1έ ελοιυ]ᾶ ο τ6- 

πιεπιροχθᾶ, ΊδθὮ οὖν ΟἨΏ 8Ώ ΒΤΕΙΓΑΡΘ 
ουν πηθα {ο ἆρα 0ἨΏ06. Α. ΤΘΒΙΙΥ 
121 {α] ἰσαπε]α άοπτητιβί {α]ε α]] ἴπθβθ 
ὙΠίηρα ἀπίο αοοοιηή, 

Σἐγεέ... αι] Θο Βτν.: ἐ]λαί ᾖγεί, Αυτη. 

απᾶ βἶπι, 81] Ἐν. οχοορύ τοι, ΏπΕμ., 

πἉπ]οῦ αρρατεη{]γ οἀορί ἴλο οτᾷος ος 
119 {θχί, 

Ρεἰζίοπο, ργαγ/εγς, ἄο.] διρρ]ἰσαξίοπε, 

37416786, {πίεγοεβδείοπε, ΑΌτΗ., Οογ. 

Τοβ0.,ασν., Βπν.; ὀθεσ]η/πίειργεψετς, 

ααίἰπσίο, Ἠ1Ο1.. ρταίεγΕ, θρρίἰοασίοπ8, 

ἐπιετοδδίοπθ, Τσντν., Όου., ΟΕΑν., 

ΈΙ6Η.; οὐβεογαίίοπε, ϱταΐεγς, Ῥοδέιία- 

οπ8, Ώπαμ. 'πρρ]οδΙοηβ) 15 ΏΥ πο 

ΙΠΘΕΊΒΑ Όαᾶ {ταηβ]Α/1ΟΗ ΓΟΣ δεήσ. (ΒΡΗ. 

νὶ. 18): Ῥαῦ 95 {Πί6 15 α {θομπίσα] ραξ- 

Εα69, 1ΐ β66ΏΙΒ 1ποτθ β]ἑη 019 {ο {θ6θΥΥθ 

19 1ος ἐντεύξεις; 899 ποίθΒ. 

2. 4] Βο Ἠ1οι., ΒΗΕΝ., ΒΕΥ.: ΓοΥ 
αἲῑ, ΑὉΤΗ. απᾶ αἲ] οἶμει Ἡν. ἍῥῬΡαεε] 

1,εαᾶ, ΑυτΗ., Βπν.: βΗρΏί οπαβπρο, Όυέ 

Ροτ]ιαρβ πιαϊπ{αϊπήτρ Ῥοβίας ἐ]ιε πα]ποᾶ 
βι]ρ]θοίίγο θπᾶ ορ/θεβνο τοῖ, οἳ ἴῑθ 
166; οΟΙΠΡ. ΠΟίΕΒ ἐπ]ου.  ΘὙιίθί,.. 

ἐγαπα 1] Οἱεῖ...θεαοεαδί6, ΛΌτη. απιᾶ 

81 οἶλεν Ἐτ. εχοθρί Ἠτγ., ἐγαπφωῖ απιᾶ 

αεί Ῥετμαρα /(ταπαι1]’ 6ΣΡΙΘΒΞΘΒ 

1119 {άεα οἱ 1ο χθβύ 'αγίβΊηρ ἔτοπα γη] ]ι- 
1π ᾿ (566 ποίθβ) Αι 0619 παοτθ Ε111Υ ένα 
ερεβοθαΏ]θ;’ οοτΙΡρ. τ Ῥθῦ, ῑ. {. 
αταυίγ] Βο Ἐπτ.: ο]ιαθέο, τοι. 

ΈΒεμ.; λοπεθίή, ΑΟ1Σ. απᾶ τεπιαϊπῖηρ 
Ὑγ. Τα {1ο ρτθοθᾶίηρ ποχᾶ εὐσέβεια, 
πο ἐχαπβ]., οἱ ΑΌΤΗ, 188 Ὀθεπτοίαἰπεᾶ. 
ΤΠοτρᾶ 'ϱοᾶΗποθββ) π1οχθ οκαοί!γ 1θ- 

Ῥτεβεπίς θεοσέβ., γεῦ 16 ἵ6 αδεᾶ ἵπ 8 

ἴπο οἶάει Ὑν. (εκοερί οπ]σ ται, 

ἘΠΕΝ., ρΐΐεε, 1. Θ. Ρἱείι/) 95 ἴἶπς ἐταβ- 
Ἰαήΐοπ οἳ εὐσέβ., Απᾶ βεεπας {1Σ]Υ {ο 
β6 1] ἴ]θ ρ8βΡΒΡΘΒ πΊοτο 16 Ο0ΟἩΒ. 

1ο ἀθτίαίίοπ οἱ ΑὉΤΗ., αἰ., η Αοΐδ 

1, τ ἵ8 ποῦ {ΟΣ {Ἠο Ῥε[ίος. ' 
8. Οιγ δαυΐίοιγ ἀοά] ο Ἐπεμ.: 

σοᾶ ου δαν, ΑὉτῆ. Απᾶ {πθ το- 

χηβ]ηῖηπρ Ὑτ. 

4. Ἠοδε ο {5 ἐ]αὶ] Ἠιο ιοῖῖξ 

Ἱαυε, ΑὉΤΗ. απᾶ βἶτι, 811 Ὑγ. 

δλου]ᾶ δε] Το δε, ΑΌτΗ. δλοι]ά 

οοπιο] Το οοπιε, Αυτη. Τιο 
Γι Ἠποιωϊεᾶσε] Τ1ιο Ἱπουϊεᾶσο, ΛΌτΗ. 

8ηά αἱ] Ὑγ. (Άποιυ/πρε, του.). 

5. Απά ΟΠ πιεᾶ. αἶδο] Βαπα., οπε αἶδο 

πιεᾷ., ΏΒΕΝΜ. ; αἶδο ΟΠΕ πιεᾶ., Βξν.: απᾶ 

οπο Ἠεᾶ., ΑὐτΠ. απᾶ τοπιθίπίηρ Ἡν 
(εκοερί Ἠ/το., π]ιο οπα]ζβ οπε). Τ19 
πἀάϊδίοι οἳ «αᾷ” πι ἑδα]ῖον ΒΘΕΠΙΕ 1θ- 

α]τεᾶ Ὦ7 οι Ιάΐοπι: ἠπᾶθοθᾶ πο πι 

Ρ6ΙΏΒΡΒ εοπιθτηες χΙρ]]γ βα” {ἐ]ιαδῦ 
{19 ἄχθοῖς καὶ 19 οοοαβίοπα]!Σ {πι {έο]ξ 
α]πιοβύ εᾳπἠνλ]θηὲ {ο ος 'απᾶ.,.8ἱβΟ.᾽ 

4 πιαπ] Βο οι. πιαπ, Βαν: ἐλε 

πια, ΑὉτΠ. απᾶ τοπηθ]ηίηρ Ὑγ. 
6. Τ1ιο εβέηποπη, ἃο.] Βἰπα. Βπν.: 

{ο ὃο ἐεε(βεᾶ {πι ἄιιο ἐἶπις, Αστα., νηᾶ 

Αα, ΤΥΝΟ., ὉΌοτσ., ΟΕΑΝ. Τ1θ ἴχαθ 

ΟΟΠΒύχΙΙΟΔΙΟΊ ΑΏΡΘΩΥΕ {ο Ί8τθ Όθεου 

οὐβοχνοᾶ ἴπ ΕΝ., ο ὃθ α ἐερίπιοπίε 

πι ἄια ἐέπιε, οπᾶ Βτδη., α ἐοθίπιοπία 
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ὙΓηετειπίο 1 πας αρροϊπιθά α Ἰθτα]ά, απἁ «π αρο»ί]ο (1 7΄ 
βρεα]ς {πο ἰταί1, 1 1 ποῦ), ο ἴθασλετ οἱ ἔῑπο (θπ/1]68 ἵπ 
{α1Ε απά ἱταζη. 

1 ἀεεῖτο ἴπαν ἐλλαῦ πας ΡΓαΥ 1Π ΘΥΘΤΥ Ῥ]αος, Η[απς πρ ὃ 
Ἠο]γ Ἠαπάς, γιύμουξ υταῦ απά ἀοιρίίπρ: Παυσ ὑπαῦ 9 
ΜΟΠΊΘΩ αἱςο, ἵπ τηοάθςῖ ρ1156, ΥΙδ] εΠατηθίαςίηεςε αηπά 800ε{- 
τηϊπάεάπεςς, ἆο αάοτη ύποπιβο]νος,---ποῦ πηιῦα Ὀταϊάεά Ἰαῖς, -- 

Άπά ρο]ἀ, οἵ ρθαχ]ς, οἵ οο5ϐ]γ αρρατα], Ὀα{ (πίοὮ Ῥεσοπιοία 1ο 

ΠΟΙηΘΏ Ργοίθβεῖησ σο41πεςθ) ἑτοισΏ ροοά ποτ]. 
Τμθί ο ποίησΏ ΊθαγΏ 1η αἴ]θπορ πι Ὦ αἱ] δαΏ]θοβοῃ. 11 

Ῥυΐ 1 ευβογ ποῦ λα ὙΟΠΙΑΠ ο ΤΕΑΟΗ, ΠΟΥ γεῦ {ο Ἠανθ 13 

ἔπ ἅμε ἴψπιε. ΑΙ πο Ὑτ., οχοερύ 
ΑΤΤΗ., ἀΕΝ., ΒΙΑΗ., τοίαῖπ 8 ΠΙΟΥΘ 

Ηήθτα] ἐταπε]. οἱ ἔδιος, 'Ἠἱ9.) 

7. Ἰγαε] πι, ΑΌτΗ, απᾶ 81] Ὑγ. 

Αφροϊπιεᾶ] Βο Βπεμ. (απᾶ Αυτη. ἵπ 
2 Τῖπα. 1, τ1): ρμέΐε, Ὑγτοι,, ογάαἰπεᾶ, 

Αστα, απᾶ 11 οἶμος Ῥγ. Ἠεγα]ᾶ] 
Άγεασλετ, ΑΌΤΗ, απά 11 τν. 

αγ] (1)] Ίγωέ]ν "πι 6δὲ, Αυτη. 
γι] (2)] Βο Ἠοι., ΌογΥ. (Ῥοΐπ), 

ἘΠΕΝΜ., Ἐπγ.: υεγί, ΑὉΤΗ. απᾶ 1θ- 
πηθΙηίηρ Ὑγ. 

8. 1 ἀεεῖγε ἐλεπ] Βΐπι, Ἐπγ. : 1 ιυζ1] 
Π6γεΓοΤε, ΑὉΤΗ. απά ο] Τ, ({]. Τ1ωοῖε, 
που). 1π ευετῳ ρἶασε] Βο του. 

(αἱ ϱ].), Οοτ. Τεβῦ., Ἐπαν., Ἐσν.: ἴπ 

αἲῖ ρίασέε, Οοτ.; ευετγω]εγε, Αυτη, 

Ἀπᾶ τεπιβϊηῖηρ Ὑγ. 

ϱ. 1Ιλμεωίεα...αἶδο] Βο Τχνο., 0οΥ. 
(οοίπ), ΟµΑΝ., ΕΝ., Ἠ1βΗ., οκοερῦ 
ἔπαῦ ἴπογ Ἰπβοτν αἶθο Ἱπιπιθᾶϊαίείγ 
α{ΐοτ {έλειυίεε; ἵπ Πα πιαππεγ αἴθο, 

ΑσΤΗ., Ώπεμ., Ἠπτ. (οτα1{β αἴθο). 

1π πιοᾶεεὶ, ὧο.] 4ἄογπ {πεπιδεῖυες {πι 

πιοᾶεδέ αρραγεῖ, ΑΌὉΤΗ., Ἠπν.; αταψε 

έλοπι θεἶυεε ἐπ οοπιῖφψε αρ., Τπο., Ο9Υ., 

Οοτ. Τθβί. (αγαφεπᾷο, οπαϊ πρ ᾷιθ 

Ῥχεοθᾶῖηρ ἐλαθ), ΟΒΑΝ., ἄΕνΝ., Β16Η, 

ΦΛαπιε]αείπεεε] Θο Αστπ. (6ὔ, τόττ) 
απᾶ Ἐπτ. {οΠοψίηρ α1] ὁ1ιο Ὑν. εκοερί 
Έ ΠΕΝ. (ζεπιιιγόποβεϱ). 9 ΠΙΒΥ 8ρχθθ 

η] Ττοπο] (5Υποπ. 8 1ο) η τερτο τρ 
ἐπαῦ Ελπίς βρε]]ῖπρ ας Ῥεεη ἀἱρρ]αοθᾶ 

ἵπ {1θ πιοᾶρια εζἰάοπβ Ὦγ 'ΒΠΒΙ1Θ- 

{αοθᾶηθΕΒ,’ αι. Εοῦτη 1 ὙΠάοἩ πρ έταςθ 
αἰγιπο]οργ ἶ6 ρεττεχ{θᾶ. 

δοδεγπιέπάεάπερε] δοδτίείψ, Αστ., 

Έπηπμ,, Βπγ.; δοὖγεποσδε, Ἅτοι., Οοτ. 

Τορέ.; ἀῑθογεὶε θε]αυεοιχ, ΤΥπο., 0οΥ., 

ΟµΕΑΝ., ΒΙ8Η.: πιοᾷεκίίε, α8ΒΝ. 1 18 

τουγ ἀἰβλου]{ {ο βε]εοί ϱ ἰγαηβ]αδίοη {ος 

σωφροσύνη. Όττ οιοῖσθ Βεετης {ο 1ἱθ6 
Ῥοεύπθεπ ποροσπηπᾶεάπεβς) απιά /4ἱβ- 
οτεβοα;” {πο Ἰαΐΐίθτ (1οτθ θβρεοίθ]ΙΣ 

{π πο βἄ]εοβπθ; Βθθ ἴπο Ῥετλποηί 

οχχ. ἵπ Ἑοματάποα, Ρ{6ῦ. μ. ν., Έοπα 

Ο,αποσοτ, Ῥεγεοπε Ταἶε, Απᾶ ΜΙΐοηῦ, 

βαν. Ἐεθ. 1. 167) 18 τετ βυἡναρίο ἵπ 
ο. {ο πΟΊΊθΩ (Ωπᾶ 18 5ο απεᾶ ὮΥ 
Ἐσκτ,, ΟΟΥ., ΟΒΑΝ., 1Π τετ. 15), 

ιο ἔοτπιεγ βθεηΒ Ὀθβῦ {ο Ῥτθδθτνο {πα 

οὔγπιο]οβΥ οἳ 619 οσἱρίης] ποτά. ς 

Ῥγαίδεά] Ἠγοίάεἄ, ΔΌτΠ., {πε ο]άδς 
ἔοττη οἳ {1 β8Πθ ποτά: βοπ1θ πιοᾶθτπ 

θά ϊμοπηβ ρἱνο ὁγοίζεγεᾶ ΑΡΡΥ. 7 ταίθ- 

{βκθ, Απᾶ ροἷᾶ] "ΟΥ 

οο]ᾶ, ΑΌΤΗ, Αγρρατεὶ] Ρο ἀβΝ., 

Έπεν.: οἷοί]ος, Ὑιτοι.: οἶοί]μ, Οο9Υ. 

Τορί.; ταϊπιεπί, Ἡπν.; ατγαῄ, ΔΌΤΗ. 

Απᾶ οἶμοσ Ὑν. 

το. Τηποιρφ]] Ῥο Ίσπυ, ΌοΥ. 
(οοἱἩ), Ο8ΑΝ., ΒΙ8Η., Ῥπν.ι οτε, 
ΑσΤΗ.,, ἄπν.; 9η, Ἅτου., Έπαν. 

142. 116 Ωοπιαπ] 4 ὠοπιαπ, ΑὉΤΗ. 

Πρ Ιπβετίοπ οἱ {1θ αχο]θ ΕΘΟΠΙΒ 
χο(π]τοᾶ Ὦγ οἳχ ἰά1οτη, 88 1Π νότ. 11, 

βθ6θ ποίθβ. Νοτ φεί] Νον, 

ΑσΤτΗ. Α4 {πθ οοιηπιβπᾶ βεθπ]β {ο 

ο] 
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τὰ αιἰλοτίϐγ ονου {1ο τησ, Ῥαή {ο Ῥο {π βἱ]θηοθ, Του Λάαπι 

14 αβ Βτοῖ {ογπιθά, λεν Ἐνο. Απά Αάαπι τας ποῦ ἀθοεινεᾶ, 

Ῥαΐ {πθ Ίνοτηαη Ῥοΐης Ρρ]αίπ]γ ἀθοθίγοά {611 Ιπίο ἴταπδρτοβ- 

15 8οη, Ὑθῦ οἩθ 5Ώα]] Ῥο εαγεά ὮΥ ππεαπς οἱ ΤΗΕ ΟΗΠ/Ρ- 

ΒΕΛΗΙΝΑ, 1 {Ἠεγ οοηὔίπαθ η {18} απά Ίουο απά Πο]ίπθςς 

ψιτᾗ εορθιπαϊηάσάποςς, 

111. Εαϊι{α] ἐς ἴλο βαγίπρ, 1 ο πιαη ἀθεῖτο ἴ]ιο οβΊορ οἱ α 
ϱ Ἠϊαιορ, πο ἀθείτοίλ α ϱοοᾷ ποτ]. -Α. Ρί6Πορ ἔπθη πιαβῇ 9 

Ἱγγθρτοβομαδίθ, ο ἨἩαεραπά οἳ οπθ ὙπἩθ, 5ο͵ετ, ἀἱδοτεοῦ, 
8 οτάςα]γ, ἃ Ίου οἳ Ἱοβρίθα]Ιῦγ, αρί {ο ὕθασα; ποῦ Βοτοθ 

οὖετ πήπθ, πο βἰτίκοτ, Όαῦ {ορθασίης, αποτςθ {ο οοπ{θη{ΙοἩ, 

Ἡατοθ 8ἶεο 8 βεποτα] ταἴθίσπο (866 

ηοῦρβ), 16 15 ρεχΏβρε Ῥούΐετ {ο Ὦο οχαοί 

1η οὐδέ; 560 ποῦθα οἩ οἵ, ἆ, 4 (1Υαπεῖ.). 
Παυε αωίμ.] Θο σνο., Οοτ.: Ίαιε 
Ἰογάεεε]έρ, Ἅτου.; ωεε α]ογίΐ6, 09Υ. 

Τοβῖ.: Ίαια ἀοπιίπίοῃ, ΏΒΕΜ., Β5γ.; 

πδΥΡ αωἰλογήψ, ΑὉτΗ. Απᾶ {πο 16- 
τηβληῖηρ ὃν, 

14. Ρἰαἰπῆι ἄεοείυοα] ".Ὀεεσίυεᾶ, 

ΑστΗ.; δεφιζεᾶ, Βπν. Σεἰῖ ἐπίο] 

Ύγαε ἔπ ἰλα, ΑὉτΗ., Οογ. Τοβῦ., πχ., 

ΒΙ1ΦΗ, (οτη. ἐλε, ῶτνο., ΒΠΕΝΜ.); ᾖαϊλ 

ὃγοιιφ]έ ἔπι ἐ]ιε, ΟοΥ.; 1ῦαΒ θιδάμεά ἰο 

116, ΟΕΑΝ., Παϊ] Γαἴτεπ ἐπίο, Ἐπτ. 

16. ᾖ}Τεί] Βδο Ἐπεμ.: οοἰλεῖή, 
Ὅπτοτ,; δι, Βπν.; ποϊιοΠεαπᾶΐπῃ, 

ΑΌτΗ. απᾶ ἴηθ οὔ]ες Ὑγ., δν 
πιέαπα οἱ ἴλε ο]άδεατίπρ] Βϊται 

ἐπγοιρ]ν {πο οἰϊάδεατίηρ, Ἠπν.: ἐπ 

ο]άδεαγίπῃ, ΑστΗ.; ὂή Φόπετασοη ο 

80Λ68, τοι., ΒΕΣΝ. (ο]]άγετ) ; ἐλλογοιυ 
Ῥεαγίπρο οἱ ο]ημ]άγεη, Ἐπκο. θπᾶ 19- 
πιβίπίηᾳ ν. }ουέ] Βο αἲὶ 
Ἐν. εκοερί Αυτβ., πο] ἨθΥθ ᾳἶγεβ 

οἰιαγζέμ; 899 ποίθΒ ΟΥ οἳ. 1. 5 (1απεῖ.). 
Βοδενπαίπάεᾶπεεε] δούτίείψ, Απστη.; 

βθε ποίθΒ οἩ ΤεΥ. 9 (Τταπεῖ.). 

Οποτε” ΠΙ. τ. Γαλ]ωῖ ἐς ἴ]ιε 

ϱαγπο] Βο Ἐεν.: α Γαἰέλγιῖ τυογᾶε, 

του. 1] {8 α ἴγιὸ τὺ., 00ΟΥ. Τθβί, ; 

[ε]ή8 {ε] α Γαλ) εαφἴηρ, Β18Π.; α. ]. 

ϐ., ΏΒπΕΜ,; {48 ἶθ α ἴγμε θα/{πῃ, Αυτη. 

Απᾶ τεπιαϊπίηρ Ὑγ. 

5. Πγεργοασ]ιαῦῖε] Β]τα., τοζέ]οιέετ, 
φέρτοµθ, τοι: υζ]ιοωί τεργοασ]ν 

Ἐπν.: δίαπιεῖεεε, ΑὉΤΗ., Οοτ., ΟΕΑΝ., 

Έ1Α6Η. :Γαι1εβθε, Ἱσπν.; υπτεδι]εεαῦῖε, 

Οογ. Τ6β6.; υπγερτουεαδῖε, ἀπν.; {τ- 

γοργελεπεϊδίε, Ώπεν. 1{ {1ο ἀρβπ]ῖοι 
οἳ Ἰευείον (ίοῖ.) 15 τὶρηῖ, "11Τ6- 
ῬτοβοἈαβ]θ-- ἐμαῦ ομπποῦ Ῥο (ιδ 
τοργοβο]ιθᾶ,᾽ 115 βθετας 1ο ἐχαηρδία- 

ΦΠοη ποθᾶρθᾶ; βθθ ποῖεβ ἐπ ἶοο. 

4 Ππιαὐαπά] Τ1ε Π., Αστβ., Ἐτν. 

6906», ἀϊεσγοεί] Βο Ἰσπν., Οοσ.: 

υἱσί]απέ, 8οῦετ, ΑὉτΗ.; δοῦγε, ργιδεπὲ, 

πτοι,; «εοὔγε, 18ο, ΌὉου. Τοβί., 

ἘΠΕΝ.; ἄῑησεπῖ, 8οῦοΥ, ΟΒΑΝ.: ιραΐε]ι- 

ἔπᾳ, 9οὔ6Υ, ΕΝ., ΒΙ6Η.: ἰεπιρεγαῖε, 

εοδεγπιπᾶεᾶ, Βμχ. Οταετῖη] Βο 

Ἐπν.: ο οοοᾶᾷ δε]μαυίοι, ΑΌτῆ.: 

Ποποβὶ! αραγε]εά, πτπν.; οοπιεῖη 
αφρ., ΒΙβΗ.: Πιαποτῖή, ΟοΥ. (0οἱἩ): 
ἀἰδογείε, ΟΒΑΝ.; πιοᾶςεὶ, ἄἘΝ.; οοπιεῖι!, 

Ἐπσνι, 4 ἴουοτ ο Ποςρ.] Βο 
ΈΒΙ6Η., οπᾶ Αυτα. ἵω ΤΗ, 1, 8.: σἴνεπ 

19 Πο8ρ., Αστα. (π6τ6), Βπτ.; λοἰάψπσε 

Ἱο8ρ., Ὢτοιι,; Παγδεγοιε, Ττνκν., Ο9Υ. 

(οούχι), ἄπν.----ᾱ ποἰϊοθαδἷθ {χαπβ].; α 

Ί6ρογ οἱ Ποβρ., ΟΒΑΝ.; α πιαπ ο) Το8ῥ., 
Έπεν. 

3. Σἴετοεουεγ υἴπε] ἄίνεπ ἰοιοῖπο, 

ΑστΗ,, ΕΝ., ΒΒΕΝ,, απᾶ βἶπα, οἶ]ος 

Ὑν. οχοθρὶ Τσατ., ἄποπλεπ; 0ου. Τεεῦ., 
ἀγοπ]αγᾶο. 19 παβτρίπα] ποῖς [ποὺ 
γεαᾶ ἰο φιιαγεῖῖ απ ο//εγ ωγοΠᾷ, αξ 

οπε ἔπ ευἴπε] εππουνς {λαέ οἳχ 1986 81ς- 
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ηοῦ α Ίογεχ οἱ ΙΟΠΘΥ, οηπθ ἰΠαῦ τι]είἩ γσο]] Ἡ]ς οἵη Ἰοιςο, 
Πανῖπρ Λήε ομ]άτεη ἵπ βαρήθοβίοῦ γη ζἩ αἲ] στανΙ{γ; (Βι1 18 
8 ΤΙΘΊ ΚΠΟΥ ποῦ ΠΟΥ {ο τα]ς Ἡϊδ οπη Ἠομφο, Που εΏθ]] ο 

ἰωκθ ο.χθ οἳ {πο οὗατοῖ οἱ αοἆ ἢ) ποῖ α ηθύ οοηγογῦ, Ιοβέ 
Ῥεΐηρ Ῥεβοῦίθά πὶζἩ ργάο Ἱθ {11 Ιηΐο ἴ]ο ]ιάσπιεηὺ οἳ 
Όμο ἀθνι]. ἩΜοτθογει Ἡθ πηιςύ Ίαγε α ροοᾷ τθροτῦ αἶδο 
ποτα ἴπεπα πΏ]οὮ ἆγθ γηηλοαῦ, Ιοεύ Ὦο {11 Ιπίο τερτοδοὮ 

απά 1ο 5παχο οἱ ἐπο ἁρτ]]. 
Ώεβοοπ8 ἵη ]κ6 πΠαΏΠΘΓ πιιδέ ὖε στανο, ποῦ ἄοιρ]ο- 

ζοποσαςά, πο σίγεη {ο τηπιοῖι Ὑπθ, ποῦ ϱτοθάγ οἱ Όαβθ ραΐτ; 
Πο]άϊπρ ἴπο πιγδίατγ οἱ {πο {ἱἩ 1η α Ῥατθ οοΏβοίθηοθ. 
Απά ]θῦ ὕμεςε αἱβο Βταί Ὀο Ῥτοτεά; ἴΊεη 1εῦ ἶιθπι 66τνθ 5 
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ὅ 

6 

7 

189οΥ8 (5ο {οο Ἐπτ., ὃγαω]εγ) 5.1Υ ΟΟΥ- 
τοοί]γ{Ώαπιθβπῖηρ οἳ πο ποτᾶ, ἔποιρ]ι 

ἴλογ Ώανο ποῦ οκργθεθεᾶ 16, 

Νο εἰτίκετ] Αστη. αᾶᾶς » ποί ϱγεεᾶν οἱ 

Αη ἴισγο. Σοτύεατίπρ] 

Ρατϊεπί, ΑΌτΗ.; ἐεπιρεγαιυπὲ (ο ρα- 

οἰοπέ), τσι; σεπῖε, Τσκο., Οοτ., 

Οµαν., ἄπνΝ., ΒΙΡΗ., Ἠπγ.; οἰφ1ῖ, Οοτ. 

Τοςί.; πιοᾶεεί, ΏΠΣΝΜ. Ανυεγεε 10 

εοπἰεπέίοπ] Βϊπα. πο «οπἑεπ{ζοις, ΒΕΥ.: 

πιο α Όγαυω]εγ, ΑΌτΗ, (8ο Τί{. 1, ο): 
ποὺ Ἰίρίοις (ου Γωῖ οἱ οἰγίε οτ 
οἶη/ἄγπρε), τοι,: αὐᾖογτήπβε ,Ἠθλί- 

γε, Ίσνυ., ΟΕΑΝ., ΒΙ8Η., θπᾶ βἴτω, 

6ου. (αὖλ. πηγε); πο εἴτγμεν, Ο0Υ. 

Το8έ,; πο ᾖρ]ίεν, ἄΕπ. 4 Ἴουεγ οἱ 

ποπεη] Οπη. Ἐπν.: οουείοι», ΑστΗ., 
απᾶ αἶτι. 91] οὔλει Ὑν. Τί 1 Ῥείζετ 

ἰο χθερ “ οοτείοἹβ” {ΟΥ πλεονέκτης. 

4. Πίε (1)] 8ο Βπτ. Νοῦ ἴη ΙήαΗος 
Ἰη Αστη.: 16 18 οπαθοᾶ Ὦγ 411 οἶπεν 
ντ. οχοθορί ΒΒΕΝ. 

5. Βι] Βο Οοσ. (Ρος), ἨΏπεμ., 

Ἐπν.: Γογεοίπε, Ίντι, ο, Αστη. απά 

πο οίπες Ὅτ. 
6. Α πευ εοπυετί] Βπα., πειυε οη- 

πιεγἠἰᾶε {ο ἐλο [εἰ], Ὢτου.: α πουῖσς, 

ΑστΠ., Ἐπν.; α Φοπβ6 ε]οίεν, ΤΥπο., 

σοτ, (Ὀο1), ΟΒΑΝ., 4ΕΝ., ἨΒ16Η.; α 

πεορ]φίε, Ώπαεν. 

Βεροεᾶ, ἄο.] 1 ιοᾶ ιρ ου] ργίᾶε, 
Αστη.; Ρι/ὲ 0ρ, Οοτ., ἄΕΝ., ΒΙΕΗ., 
ἘῬπν. Τὴρ 1άρα οἳ Αα, ὐαρίᾶ, Ἰπβεπβδίθ, 

Ῥτίᾶο οπᾳ]Ώῦ ὕο 6 οοπτθγθᾶ {Ώ ἔσρηΒ- 

1891; ϱθθ ποῖθΒ. 

Γιάρπιεπί] ο Τσκν., Οοσ., ΟΗΑΝ., 
Ῥπημ.: οοπᾶεπιπαϊξίοπ, ΑστΗ., ἄππ., 

ΕΒΙΡΗ., Ἐπγ.; ἄοπιε (ο 5/1116), Ὑντοτ., 
Ί. 4ο ποπ] Οἱ, Αστη.; ἴλπο 

ποτᾶ ΠιΟΥΕοΟΥ6Υ, ΑΌτΗ., Ἐπγ., πι} Ὦθ 

Ῥτοροχ]γ αβεῖρπεᾶ ἴο δέ, πἩ]οἩ, 36 198 

Ῥθευ. ο͵βοτναᾶ βΒθτοτα] ππθρ ἴπ {πο 
ηΟύΕβ (6ΟΠΏΡ.ΟἨ ΥΕΓ. το), ΟΓ8ΕΠ ΑΏΡΘΗΥΒ 

{ο τοτετῦ {ο 195 ΡΥΙΠΙΣΣ παθαπῖπρ. 

8. Ώεασσπε, ὅο.] Ρο Βπγ., απᾶ αἶτῃ. 

Ῥπεμ.: Πὲλειυίεο πνιιθὶ 11ο ἄεασοπα ὃο, 

Αυτη. Φεαοοπε] 

Μγπίείσγε, Οοτ. (ΌοἱἩ), ΟπΑΝ., Β1ΕΗ. 
Το τοξί ρίτο «ἄθοοπε,) οἴει στη 
(Αστη,, ΤΣνρ., Βπτ.), οἳ πἰζποιῦ {1ο 
ΒχίΙοἸθ. Ῥαεε οαἵπ] Ἠοιῖε 

τυ/ππΨπβα, Ὅγτοα,. ! 1114] ἴισγε, ΑΌτΗ. 
Απᾶ α]] οἴλος Ὑτ. 

1ο. Φ8εγυθ α8 ἄεαοοπε] Βο Ἐπν.: 
1156 ἴ]ιε ο[ῆσε ο) α Ὠεασοπ, ΑΌτΗ. ΤΗΙβ 

ρον{ρηταςίϐ πιρ]{ Ὦο αποϊᾶεᾶ Ὁσ αβίης 

ἐπαϊη]βίθΥ νη(]ι αἲῖ ἴπο οὔχιον Ὑν.; πο 
Βθ661Ω Ἠοπετοσ {ο χθᾳπ/τθ 1π ν6χ. 13 
5η β]]πβίοη {ο ἐῑνο οΏ ορ ποπαπα πι. 
1/ {λοί 6, ἆο.] Βίπα., 4 μπεί ὂε 

δἰαπιείεββε, ΟοΥ.; δείπρ [οαπᾶ δίαπιθ- 

ἴεε, ΑΌτΗ.; 4 Πεμ ὂε Γοωπάς Γαιί- 

1686, ΤΥνο., ἄν. (δἱαπιεῖες), Ἐπτ. (ὂε 

2Ιαπιεῖσεθ); δε πρ δἱ,, Βτβη.: Παμφηβε 
πο οτ1πιε, τοι, [πάάϊπρ (ο οτεεῖ 
2υππε)], ἨΏΒΕΝΜ,, ΕΒἶπι, ϐΌὉογ, Τοβί, 

(δἶαπιο). 

ς4 
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11 ἀ4Θ8ΟΟΠΒ, 1{ {οΥ ὃο υπἆθγ πο οΠαΓρθ, 

ι ΤΜΟΤΗΥ. 

ΤἩρ ποπιθη {π Ίο 

ΤΠΑΠΠΘΣ ηιηςῦ Ὀο ρτατο, ποῦ βἱαπάρτοτς, 50Ρ6Υ, ἑαήα] 1η α]] 

12 ἴρ]ηρβ. 1μεί ἐλιο ἄθασοπε Ῥο Ἱαβραπάς οἱ οπθ 6, τα]]ης 
14 ἐαῖτ οΏί]άτοτ γγο]] απά ἐλποῖτ οὗη Ἠομδθε, Έον {Π6Υ παῦ 

Ἠανθ βοτνεά γπο]] α9 ἆθασοπβ οὈύαίπ Εος {θπηβε]τοῬ 8 ροοά 
ἄθρτοο, απά ρτοαέ Ῥο]άπθβς ἵπ ἔἶιθ {161 ψη]]οῖι 15 1π ΟἨτ]δί 

76518, 

14 Τ]οςο πίπρς ψνιίο 1 {ο ἴμ6ο, ἰποαρ]ι 1 Ίορθ {ο οοἵπιθ 
15 απῖο ἔλθο 5οπιεγπαῦ απἰσΚκἰγ; Ῥαέ 15 Τ αλοι]ά {δττγ 1οἩβ, 

ὑλαῦ ἴλοι πιαγθοῦ ΚΠοη Ἡοη ἴποι οαρΏθθοῦ {ο Ώθμανο 
{γβδ]Ε 1η ἴπθ Ἠοαςο οἱ (οά, ψἨ]ο] γ]γ 16 ἴπο οΏαχοἩ οἳ 

16 ὧο Ἠνίηςρ (οά, {1ο Ῥῆ]ατ απά Ῥαδίς οἱ ο ἱταίμ. Απά 

οοπ{οεξοά]γ, σγοαῖ 19 ἐπθ τηγείετγ οἱ ροάΠπθβα; “Πο παβ 
πηρπ]{οβῦθοά΄ 1η πο Πρείι, ]αβάβεά π ἴπο βρΙΠῦ, 6θεη οἕ 

απσα]ς, ργθασ]λθά 4πποΏρ ἔἶλο (επί]6ς, θεμεγεά οἩ ἵη {πο 

π/οτ]ἀ, τοοθῖγεἆ πρ Πίο ϱ]οτγ.” 

τπτ. ΤΊιε ιυοπιεπ] Βο Ἠ]τοι,, Βπν., 

(Ὀοίᾶ οπι. {πε), ΏπΕμ.: {είν έυεν, 
ΆἉστη. απᾶ αἲΙ οἶπες Ὑτ. 
Ίπ Πἶμα πιαππετ] Ῥο ΒΠημ., Βπγ. : 

εύΕΊΛ 8ο, ΑΟΤΗ., ΤΣνο,, Ο090Υ., ΟµΑνΝ., 

ΈτβΒ., α]] ρ]αοίπρ 16 αἲ πο εριηπίηρ 
οἳ 11ο τοσβθ, 

12. Ηιεὐαπᾶε] Βο Ἐπτ.: {16 Ἰω 
ΑΌτῆ. ΥΓεΙῖ] Βο, ἵπ 8 

Εἰπιϊ]ατ Ῥ]ασθ, 1] Ὅν. εχοορὶ ΑστΒ., 

Ἐπν., ΨἨίοἩ Ῥίαοθς 1Π9 πάτερ αὖ ἴῑο 
οπᾶ οἳ {1 ναιβθ. ΊλΠιοίθ {1θτθ 18 ηθ 
Πα ΙΗγ {ο παβίαχθ, 165 βθεπαθ Ῥεύίευ 

ο Καθ, 8 ἔρτ 858 ῬοβείΏ1θ, έἶιο οτᾶοτ 

οἱ {π9 τοο]ς. 

14. δετυεᾷ τυεῖῖ αἲ ᾱ.] Βο Ἐπγ.: 
θεᾶ λε ο[ῇσο οἱ α Ὥεασοτ ωε[ῖ, ΑΌΤΗ. 

Οὐιαΐπ ᾖοτ] «ΆῬωπο]αδο ἴο, ΑΌΤΒ., 

Έππμ,; ρεὶ, Ίτκο.; ϱαΐπ ίο,Ἑεν.; απᾶ 

ἔπο ταπιαἰπῖηρ Ὑγ. (σείο...ΐο, Ἠγτοι.). 

1η. ΊΠουρ]ι 1 ᾖἸορε] Πορίπρ, 

ΑυτΗ., Βπν.; απᾶ ρίτι. αἲ] οἴποτ Ὅν. 

Ἡβθ  Ῥατ/]αίρ]θ. Βοπιειυ]ιαξ 
πωζο]οῖψ] 8οπς, τοι: 9618 ε]ογίεῖψ, 
ππ.; φωΐσ]ῖψ, Βππμ.; οἹοψ, Αυτη. 
απᾶ τοπιαΙηῖηρ Ὁν. 

15. Ελοιίᾶ ἴατὴ Ἰοπρ] δε]ναῖ ὲ., 

Ὅγτοιιι ; ἐ. ἴοπβι ΑΌτη. πηᾶ αἲ] οὐ]οι ν. 

Ῥγλέεἷν ἐγιῖν] Τ1ιο ω]γε]ι, 0ου. Τορί. ; 

αὐ]λίσὴ, Αυτη. απᾶ αἲ] οἶδεν Ὑτ. (έ]ναί, 

Ὑγιοι.). Βαείε] ἄτοιπᾶ, ΔύτΗ. απά 
8Η Ὑγ. οχο, Ίτου., δαάπεδεε, θπᾶ 005. 
Τεεί., ἑἰαῦῖψεππιεπές. 

16. Οοπ/εεεοάΙη] Ἡέ]λοιέ σοπέτο- 

9ΕΊ54, ΑὉΤΗ., Εκ., Ἠπν.;, το] οιξ 

παει Ίσκο., 0ου. οωλ]ιοιω ἄοιαε, 

ΟΕΑΝ., ΒΙ6Η. ἨγΛο] Ἔ αοᾶ, 

Αστη. ἠΙαπίγεκιεᾶ] ο 
ΣΝ., ΒΠΕΝ., Ἠπν.: πιαπ{γεεί, ΑΌτΗ.; 

ϱλοιυεᾶ, Τσνν. Επᾶ τεπιθπίηςρ Ὑγ. 
(Οπί του. οπήϐ). 
Απιοπβ] 8ο Ἐπγ.: ιπῖο, ΑστΗ. απᾶ ἴθ 

οἴτοι Ὑγ. (6οπιθ{ο), {ο]οπήπρἴπο Υαἱρ. 

Χθ ΠΙΑΥ Ἠθτθ ΏχΙ6βΣ χθπιατ]ς (Παύ ἐῑιο 
Εἲκ οοπο]αᾶίηρ οἸαμβθς οἳ ἐῑβ τοχβθ 
ΙΛΑΥ ὃς αγταπρεᾶ ΕὐϊοΏοχηθίτίσοα]]γ ἴπ 

ἔχο {οΠογίηρ παΥ; 

Ὃς ἐφανερώθη ἐν σαρκἰ, 

Ἠδικαιώθη ἐν πνεύµατι, 
ὨὭφθη ἀγγέλοις" 

Ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν, 

πιστεύθη ἐν κόσμῳ, 
᾿Ανελήμφθη ἐν δόξῃ. 

Ἠιειου{ ατρίηρ {οο βὔτοπρ]γ {1θ π1θ- 
ἐτῖοαὶ οπβχβούεν οἳ {πο οααβθβ, 1έ 
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Ἠοπδείῦ ο Θρ]τῦ βα1Ὦ ϱσρτθεξ]γ, ὑλαῦ ἵπ ἴμο Ιαδΐετ1Υ. 
Ώπωθς 5οπιθ ιβ]! ἀερατί ποτ ἴμο {α1ίΠ, βῖνίης εθά {ο 

βεάιοῖηρ ερὶτΙβ, απᾶ ἀοοίίπες οἱ ἀεν]αβ, ἐΏτοιρῃ {πο 2 
Ἠγροοτίςδγ οἱ 6ρθα]κοτς οἱ 1165, πιεπι Ῥοαχίηρ α Ὀχαπά οἩ ἐλπείτ 
ΟΠΏ οοηβοίθηοθ, {ογριάάϊησ ο τΠΒΙΥΥ, απἀ ουπιπαπᾶίηᾳφ ο 3 
αὈδίαϊτη {οτι πηθαῖς, γη]σ]ι οἆ ογθαῦεᾶ {οτ ἔἩειω {λαί Ὀθ- 

Ἠθνο απᾶ Ἠανο {α11 Κποπν]εάσε οἳ 1ο ἐταδῃ ο ρατίακο οἱ 
ψητἩ ἐπαικαρῖνίησ. Έ ος 6ΥετΥ ουθαύυτο οἳ ἄοά {6 σοοᾷ, απά 4 
ποῦβῖηςσ ᾖψ {ο Ὦο το[αςθά, 1 10 Ῥο τεοεῖγεά δα {]λαπ]κ6- 
βἰνίης; {οτ 16 15 βαποῦβεά ὮΥ ἴ1ο ποτά οἱ ἄοᾶ απἆ 54ρ- 5 

ῬιϊσαδΙοη, 

ποτα]ᾶ ϱΗ]] 66θτ ἴλαί ἐπθ βαρροβῖδῖοι 

βἄταποεᾶ Ἰπ ποῦθς ἐπ ]οο. ἄοθε ποῦ 8Ρ- 

Ρ68Σ πἹοΙΙγ π{ποιί ρ]ωπβΙο/ΠΗ{γ. Αἱ- 
ξοτᾶ (ὕπ 1οο.) ορ]θοίβ {ο ἐ]ὶς τε, ας 
Άβρεατς οἰεατ]γ {ο Ίθατα {ο 16 ἵπ Ἠ18 

ποίθ οη 2 Τέπι. Π. 11. 

ΟΠλρτππ 17. τ. Ποιοδοῦ] Εογ- 
οἵλε, του. ; ποιῦ, ΑΌΤΗ., ΕΝ., ΒΙΡΗ.; 

απᾶ, Ώπεκ.; μέ, Ὦσγ. ; πο οὔ]ιεγ ν. 

οπαἡ, δαἰλ] 

Βο Ί/τοι,, 0οΥ. Τε8ῦ., ΒΠΕΜ., Ἐσν.: 

αρεαμεῖᾗ, ΑὉΤΕ, απᾶ 11ο οἴχεν Ὑτ, 

ΑΠ {ο Ὑν. οχοορῦ Ἡπενι. Ρτθβεχτθ 
{Ώ9 οτᾶςς οἱ γετΏ απιᾶ αἄτοιΏ πἀορίοά 

1π Τἴπε {οχί, απᾶ ΑΡΡΥ. οοτχθοί]Υ; λε 

αΠρ]ῦ επιρηΏαδίς 15 ἔλις τεία]παᾶ οἩ 

ῥητῶς: οοταΡ. ποίθβ οτι 2 Τ1ι68ε. 11. 8 

({ταπεῖ.). 
2. Τ]οιρ] ἐ]ο ]η)ρ. ο.] ΒΙπΙ]αΣΙΥ 

88 {ο ἐν ὑποκρ., οἱ ἐπεπι τω]νίο]ι 8ρεαλα 

7αἶσα έ]ογοιυ {Ρ., Ἱτκρ., ΟοΥ., ΟΒΑΝ.; 
ολῖο], 6ρεα]ιο ἵψεα ἐ]ιτοιφ]ν ᾗ., ἘΝ.; 

ἐπγοισ]ι ἴλα Ἰη/ροσγίδή οἱ πιεπ έ]αί 

δρεα]ς 1ΐε5, Ἐπν.; ψευδολ. 15 Ἡοπεγταί 

Ὦγ 8οτηθ (ἄπν., ΒΙ5Η., αΡΡ7.) τοζεγτεᾶ 

{0 δαιµονίων: δρεαλίπᾳ 16 ἔπ Πῇρ., 

ΑστΗ. (8ἶτα. τοι), 18 απιρίραοιβ. 

Τ19 4ὖοτε, 1 παπί Ῥθ βα1ᾶ, {5 8 ΒΟΠ16- 

τλ]αί Ίααχ ἰαηβ]α{Ιοη οἳ ἐν; 1ἱ βθ6Ώι8 

Ίοπετετ {ο- Ὀθ ροβ1Μτε]γ τοααϊτοᾶ Ὦ7 
{Πο ἰάΐοπι οἱ οἩς Ἱβηριαρε, ἨΠείπας 

σε οοπηθοί ἐν ὑποκρ. ί]ι ἀποστήσον- 
ται ΟΥ προσέχοντες, 1ἱ 866Π18 ΒΟΒΥΟΘΙΥ 
Ἑπρ]]δ] {ο βαγ “ὂψ {πο ἨἩγροοχ!βγ. 

επ Ὀεατίπρ, ἅο.] Απᾶ λαιη/ηϱε Ἱετε 

εοπδείεποε Ὀτεπίε, τοι, } Παυϊπῃ πεί 

οοπφοίεπσο εεατεᾶ ωϊὮ α Ἰιοὶ 1γοπ, 

Αυτη., ἘτβΗ., απᾶ αἰπηή]ασ]σ α)] Ῥτ., 

Ῥαΐῦ Ἐπεν, οπαἱ{Β ουέ{] α ]οί {χοπ, θηᾶ 

βἶπι, Ἐπτ., Ὀγαπάεᾶ πι εί οιῦτι 601ι- 

βαΐεπσςο. Τηθ Ἰηβοτίίοηυ οἳ πιοπ ἵπ θ 
ἰεχέ «Θ6ΠΙΡ {ο πια]θ {πο οοηβἰχποίίοπ 

8 Η{{]θ πιοχθ ο1θαχ. 

8. Οτεαεά] Φο ἘΠΕΝΜ., Βπν., Εἴτα. 

τοι: Πα ογεαἰεᾶ, Αυτη, απᾶ ο] 

οἴπες Ὑτ. Σο ἐλεπι ἐ]αῖ, Φο.] Το 

2ε γεοείυεᾶ τοζέ]ι ἐ]ιαπ]νασέυΐπᾳ ο) ἑλεπι, 

ΑστΗ,, απᾶ ἴπ Ίο οτᾶες Αα] οἴλετ 
Ὑγ. 16 18 τθχγ ἀϊββοπ]ῦ {ο Ῥτεβεττα 

Ῥοΐῦᾶ {πο οοττεοῦ {χαπε]αθίοπ οἱ θα 

ψοτᾶβ απᾶ {1ο οτᾶρς οἳ πο οτἰρίπα! : 

ἴπο Ιαΐΐ6ι πααβύ ΑΡΡ7. Ώθτο Ὦο βθοτὶ- 

Άοεᾶ. Πανε }ωζῖ Ἱποιυ]εᾶρε 

ο] Βίτα., Ίαισ Ίπι. οἱ, 0ου. Τοβῦ.: 

Ίπου, ΑΤΤΗ, απᾶ 81 οἴλοι Ὑτ. ϱχ- 

οερύ ]τοι,, ΏΠΕν,, πἨΏ]οὮ ρἱνο λαιιε 

ᾖπουεπ. ΤΠο Ἁπε]. οἳ πιστοῖς 18 
ΦετηΏβρΏ ποῖ Ῥετίεογ εαβ[αοίοιγ, 

Ῥαΐῦ Αη7 οἩαηρο πῖ]] {πτο]το απ ἵπ- 

βοχήοτ οἳ ἴπο αχβῆοίθ ΤῬοεΐοτο ἴπο 
πεχύ ποτᾶβ, πΏΙοι 16 οργ(α1η]γ τουΥ 

πηπᾶεβίχαΏ]θ; 5θθ ποίθΒ, 

4. 16 1ο δε] Βο Ίτοι., Ἐαν., απᾶ 

βΙπη]ατ]γ ἄπν,, ορ]έ ἐο δε: ΒἴΥΑΡΙΥ, 
ἲο 96, ΑΌτΗ. απᾶ {Ἠθ οἴποι Ὅν. 

δ. δυρρίσαίίοπ] ἛῬταφετ, ΑστΠ. 

ΛΠά 81] ν.; {6 βθοπ18 ἩοπθΥες θοςΒ- 

ΒΑΣΥ, 88 ἕντευξις ο0Ο1Τ8 ΟΠΙ7 ἐνῆορ ἵπ 

ερ Ν.Τ., Ἠθτς απιᾶ οἳι. , τ (566 ποῖθς 
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6 1Ιξίνοι βευἑοδὺ {ογίἩ έμθβο {πήποβ {ο {νο Ῥγοίμτεη, ἔμοι 
ψη]έ Ὦθ α ροοᾷ πηπἰβίοχ οἱ ΟἨτίκί ”6ει5, Ῥοΐηρ ποπτῖε]ιθά 1π 
ο γνοτάς οἳ {α151, απάἀ οἱ {1ο σοοἆ ἀοοίτίπθ οἳ γ]]ο]ι ἔοα 

7. Ἠαδί Ῥεεπ α ἀῑποίρ]θ. Ῥταέ 6βε]ιθι Ῥγοίαπο απά ο]ά-νήνο’ 
8 {αῦ]θε; απά οχοτοῖςο {ηγςαιέ ταί]οτ πηΐο ροά[ϊπθβε. Έοτ {πο 

εχοτοῖ5ο οἱ ἔλθ Ὦοάγ 5 ῬτοβίαΡ]ο απ{ο α Ηδ16, Ὀαΐ ροά]ΐπορς 
18 Ῥχοβί{αΡ]θ απ{ο αἲἰ {λῖησς, ας 16 ΠαΓΠ α Ῥτοπηϊςο οἱ {16 {6 

ϱ ἐλαῦ ποτ; 15, οηἆ οἱ {]λαῖ ν]οὮ 15 {ο οοἱηθ. Ῥαπ {1 15 ἴπο 
10 βαγίης απά ποτίἩΥ οἱ αἲ] αοοερίαΒοη. Έοτ ΙοοΚ1πρ {ο ἐπ] 

ἔτι ἶοο.), ἴο τιβτ]ς 1{ Ὦγ 8 βροοῖα] απᾶ 

απΙζοσπα ἐχαηβ]αδ]οἩ. 

6. 1 ίλοι δοἑίεεί γογί]ι ἐ]ιεεε Μ]ιίηφε 

1ο] Βία, ρωέέψπσε Γογέ]ι, ὅτο., του. 

Φτοβοδίπῃ, ἃο., ΒἘπεν.: { ἴ]οι ριὲ 

εκ Τεπιεπιῦγαπσε οἱ ἴλεεε ἐΠμίπρε, 

ΑΌΤΗ. απᾶ αἴτι, 81] οὔπεγ Ὑγ., ΨἩΙοἩ 

ἔτοπι ἴἨο οκχ. οἳ ὑποτίθεσθαί τινι 
οἶθεᾶ ὮΥ Ἐτερβ απᾶ Τιοθβπου (588 
ποῦθβ) 86ϱΠ15 οεταίπ]γ {οο πθαΚ. Τ]ι9 
ἐταπβ]α ον αξγποι, Φο.18ρεγλαρς ποῦ 

«ι9ἱ6ΒΟ ο] 1οβ117 οοιτεοί αΏ “Ὦγβεξθῖπς 
4οσ{Ώ, ἆσ., οἵ “ἶπ βοἰθίτηρ {οχίἩ,᾽ ο. 

(5ε0 ποῖθΒ οπ σετ. τό), Ῥαῦ πια 011 

νο 16{ὲ ππολαπρεᾶ, α5 15 οθγἰ8ΙΠΙΥ ο8Π- 

ποῦ Ῥθ {ξετπιθᾶ ἀθβπαίο]γ ἐπεπαοὶ. 

ΤΜέ0ε] δλαϊέ-ὅ6, ΑὉΤΗ. οπᾶ 81] Ὑγ. 

σληγίθί ο εειιθ] εδ Οή8ἱ, Αυτη. 

Λεΐπρ ποιγἰελεᾶ] Βο Όογυ, Τθβδύ.: 

πιουγίελεᾶ πρ, ΑΌΤΗ., ΒΕν. (ου ϐβ ρ); 

πιοτγγβο]νάε, τοι, Βπεν.; τυ]έο]ι 

αεί Ὅσπο π. Ὁρ, ΤΥΝΡ. απᾶ 11θ τθ- 

πηβ]πίηρ Ὑγ. Τε φοοᾶ] 8ο 
ΏΠΕΝΜ., Ἐπγν.: σοοᾶ, Αστῆ. απᾶ αἱ] 

1ο οίμετ Ὑγ. Τ19 ατθ]ο]ο οαρΏῖ ρετ- 

Ἠ8}8 85ο {ο Ῥε {πβοτεεᾶ Ῥαΐοτο «ἑαῖ]ι 
(τῆς πίστεως), Ὀπή 16 ποι]ά {επᾶ {ο 

Ρο 16 απ οῬ]εοίίτο πηθαπίπρ, πο 

4998 ποῖ 8εεΏι ἀθεῖτοῦβ]θ; 5θθ ποῦεΒ. 

Ο/ ωλίσᾗ, ἄο.] ἘΠεγειπὶο ἐλοι Ἱιαεί 

αἰαἰπεᾶ, ΑὉΤΗ., απᾶ πι. 0ου. Τοβῦ., 

Έπεμ.; ἐλαὶ ἐλου Παρί θοἱεη ἵπ ε/πβο, 

τοι; ω]νίσ]ι ἀοοίτιτιε ἐ]οιι ]ναθὶ οοΊι- 
εἰπιιαῖν Γοϊ]οιυεᾶ, Τσκρ. (οσα. ἀοοίγ., 

Οµαν., ἄΕν., ΒΙΑ.) το]νίο]ν ἔ]ιου Ἰαθὸ 
οἰοιυεᾶ Πάέ]ιεν ἰο, Ὁου., Ἀσν. (αἱ, 
1υπεί] ποιυ ΤΟΥ 11116) {0). 

7. Ἐεολευ] Βο Οογ. Τθρῦ.: Τ6/µ56, 

ΑσΤΗ., Βσν.; 86Ώοπε, οι: αιοίᾶ, 

Ἡπεμ.; σαθέ αὐαίε, ΤΥΝΟ. θηᾶ ἴπε τθ- 

αηρήηῖηρ Ὅγ. Απᾶ...ταἰλετ] ο ΑύτΗ.: 

γαἴλεν, ΟΒΑΝ., ΒΙΒΗ.; απᾶ, 0οτ. Τεβῦ., 

εν. Ώπεμ., Βσν.: Ττκν. οπή {8 Ῥοί]. 

Τῆ9 {ταπε]. οἱ Οογ., αθ Γογ υπροοείϊή 

«κΓαδῖες, σαθί ἔλεπι ααφ/ο, Ὀμέ, 18 ροοᾶ, 

Ὀα6 ἵπ {πας Ῥτθβεννίηρ ἰπο βεοοπᾶ δὲ 

16 πι]ββθς ἐ1ιο Πταῦ. ΈΤ16 Ῥυποίπαίοα 
οἳ Τιασ]ηι. απᾶ Τἱβο]., πΊιο Ῥί8οῬ 

Φοτῖοᾶ αἴἴεγ παραιτοῦ, 15 ΡετΏαβΒ ποῦ 

8Ώ Ιπιρτοτεπιεηῦ ΟΠ {ηθ οτᾶΙπβτγ Ο0- 

Ίοπ: 1ο απ μθαῖς Ὀείπθεη {πο Ίππο 

ππθπιῃοτβ ουρΏύ ποῖ {ο Ῥθ ἴοο πιποῖι 

οὐβουταᾶ. 

8. Τ1ς επεγοίδο, ἄο.] Βοδ δι επετ- 

εἵθε, Αστῆ., αηᾶ Εἰπι]]ατ]γ 1) οἶχετ 

Ὑτ.: 1 Εθεπι ἀεειταθίθ {ο ἴχγψ {ο 
τοϊβίπ ἴμο Ἀτή]ο]ε, «ἐο Ῥοάμ]σ εχετοῖδ 

{πθβθ ἔθασλοτα αἲῑθοί ἐο Ια βιιοἩ βύτοςε 

αροπι. 19 ρτοβἱαδίε, ἄο.] Βἶτα., ἰο 
111 ἐπ ἰς το, τοις {ᾗδ Ρο). 

υπῖο ἴψιῖα, ΟοΥ. Τοβῦ0., Βπεμ. (10), Ἐσν. 

(ογα): ρτοβιεῖ] 1116, Αστβ. απᾶ τθ- 
χηθάπίηρ Ὑν. 45 τὲ αί]] 48 α 
1ψπσε τυ]ο] Ἰναί], Ττνο., Όο5., 
σπαν.; ᾧ αίἰᾖο, ἄΕΝ.; αυίπρ, Αυτα. 
απᾶ τεπιβ]ηίηρ ὧν. 

ϱ. Σαἰ])ιῖ {ε ἐιο δα ἴπρ] Ὦο Βεν.: 

ελέα ἵθ α Γαἰ τμ} αῖ 8., ΑΟ1Η., ΟοΥ. Τοβῦ.; 

ἐλίς {6 α 8116 8., ΤΣΝΡ., Όογ., ΟΒΑΝ., 

Έ1βΗ.; ἐλμίς 8 α ἴπιθ 8., ΕΕνΝ.: α 

ἔγειυο υογᾶε, οι. α Γαὐλωἱδαμίπᾳ, 

Ώπεν. 

1ο. 1ιοολέ ἰο ελίε] Τ]ισγς/ογο, 
ΑΌΤτΗ. απᾶ {ο οἴπες Ὑγ. οχκοορί 
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6 Ίαροαγ απά 5αῇογ ταρτοβοἩι, Ῥεσαιβο ο Ίαγο Ῥ]αοεά ους 
Ῥορθ οἩ {ο Ηγίης (οά, πιο ἶ5 {πο αγίου οἵ α]] ΊΏεΠ, 5ρθ- 
οἵδ]]γ οἱ Ὀε]ίθυετς, 

Τπεςο {λήπσς οοπηπιαπά απά να, Τιοῦ πο τη8η ἆθ- 11 

5ρϊεο ΤΠΥ γοιίῖ; ΤῬαῦ Ῥεοσπιθ απ οχαπαρἰθ {ο {ο Ῥε]θνοις, 12 
ἵπ ποτά, Ἰω οοπάποῦ, ἵπ 1ουθ, ἵπ {{1, ἵπ Ῥαπίγ. ΤΙ 1 τα 

οοπηθ σἶτθ αὐθθη[ίοη {ο ἴ]πθ τοἙάῖηρ, {ο ἰπο οχ]οτίαἑίοἩ, ἴο 

Ώιο ἀοοίτίπθ. ἸἈΝερ]εοί πού ἐπ σἱ{ὲ ἐιαί 18 ἵπ μθο, π]Ἠ]οὮ τ4 
85 ρΊνθη {ἶιθο ἑτοισ] ρτορΒθογ γη (ᾗι {1ε Ἰαγίηρ οἩ οἱ {πα 
Ῥαπάς οἱ πο Ῥτεδογίθτ. Τήηεςο {πίηρς Ρταο(5θ, 1Π {Ἠθςο 15 
ἔπ]πσς Ῥο οοσαρίεᾶ,---Ὅμαῦ {λγ αἀναπος πααγ Ὀθ πιαη]{οδέ {ο 

Ὑτσι., ὃπι ἐλίς ἐλίπῃ; Ἑπεπ., ἐο ἐλίς 

Φιήρο8ε; Ἠπγ., ἰο (ή επ. Ἅ1ιαδοιτ] 

3 Ῥοίλ Ἰαδοις, ΑὉΤΗ. Ὥαυνε 

Φἰασεᾶ, ἃο.] Ττικὶ ἴπ, Αστη., απν.; 

λοφεη ἐπ, Ὑπτοι., Ο9Υ. (0οὐμ), ἨΏΠΕΝΓ,; 
Φεῖευε ἵπ, Ἐσνο,: Ίαιιε α θἰεαᾶ ]αδὲ 
Ἱοβε ἐπ, ΟΒΑΝ.; λατ Ἱορεᾶ ὑπ, ΏΤΒΗ.Σ 

Λαῦθ ογ Ἰορε δεἰ, Ἐν. 

Ῥεἰίευστε] ΑΦ ΑΌτῆ. ἵπ τοχ. 12: Ἠθιθ 
{]ιοβο ἐλαί Ὀε]ίευε, πα Τπτνο., ΟοΥ., 

Οοτ. Τεεί. (ἐλεπι), ΟΒΑΝ., ΕΝ., ΒΙ6Β., 

Ἐκπτ. (ἐποπι), πἉϊο]ι 18 ρετπαρβ α ΗΜί]ο 
ἴοο επιρΏα/ο ἔοχ {19 Επαρ]ο απατίἩ- 

ΤΟ1Β πιστών. “Ἑαιαία]) (του, 

Έπεπμ.) 19 Ὁγ νετ αχ ἐ1ϊθ πποτο πρια] 
ἐγαηρ]αΙοη 1η ΑὉΤΗ, : 11θτθ 86 6Λ868 

Ἡοπενες (6.4. οἩ. τ. 16, τἰ. 2) πΊθτο 

ῬεχβρίοπΙΏγ Βθεπ]β {ο τεαιήτο ἴἨθ 

οἈβπρο. Τί 16 ποβοθαΏΙθ ἴοο {λαί 

πιστοὶ (εγ 86, ποῦ ἐν Χρ. Ἴησ., ἘΡῃ. 
ᾱ, 1, ῴσ,) ἵπ ἐηθεο Β2Ρ. (15 οας ΤΤΑΠΒ- 

Ι8ΐοτβ ΑΏρθαχ ἴο Ἠβτο οἰθατ]Υ Με) 

ΒΘΘΠΙ8 6ο Ἠατθ Ώθοοπηθ 3 Π1ΟΥ6 ἀθβπίίο 

οχριθβείοπ {ος «Ῥθἱ6γετς,’ ἐ.ε. ΟΠ116- 

ΏΠθπς, απᾶ {ο Ἠατο αἰπηοβύ ἀἱβρ]αοεά 

οἱ πιστεύοντες, ἴλθ οχρτθβείοἩ πἨΊοὮ 
8ο βτθα{1γ Ργοᾶοπαϊπβ!ΐθβ 1Π {ια ΑΡρο- 
αἴ]θς εατ]]ον Ἐρ]βί]θβ, 

13. Ἀέοοπιε] Βείλοι, Αστβ., Ἅτου., 

Οοτ., Β18Η,, Ἐαγ.; 0ε, Τχνν, απᾶ τθ- 

τηθἰηίτπρ Ὅγν. Το] Βο Ἡπν.; υπίο, 

πτνυ., Οου., Ο8ΑΝ., πΝ.: οἳ, ΑστΗ. 
Απᾶ τεπια]ηίηρ Ὑγ. Οοπᾶιοί] 
Οοπυεγεαίίοπ, Αστη. απᾶ ἴ1πο οἴλος 

Ὑτ. εχοερί οι, ἴψιήπσε; Ἐπγ., 

πιαπποτ ο) Πο. 0Ώβαρο πιρᾶθ οη17 {ο 
οὐγίαίθ Αα ροββῖρ]θ πηβαπᾶθγείαηᾶ]τπρ 
οπ]ηρ {ο τυογᾶ Ῥτεοθά(ηρ. 

1ιουε] Θο 811 Ὑν. εχορρί ΑστΗ., Ίτοι,, 

ἘΠΕΝΜ., ο]αγίόψ; 8εθ ποῦθα ΟΠ ΟΠ. 1. ὅ 
(Γγαπεῖ,). Αυτα. ἱπβετίς όπ 
αρὶγτὲ αἴτετ ο]ναγέγ). 

13. «ἄἴνε αἰεπίίοπ] Ταλο επί, 

τοι; ϱειιε Ἰνεᾶε, 0ου. Τεβῦ., Ἐπτ.; 

αὐεπᾶ, ἘἙπεπμ.: οίυο αἰεπάαπος, 

ΑΟΤΗ. απᾶ τεπια/ηίπρ γ. 

Τ16 γεαᾶίπρ, ἄο.] ΑΌτΗ. απᾶ αἲ] Ὅτ. 
οσα 6 {119 αγ{]ο]θς. 

14. Τ]ποιφΠ] Βο Την. Όοτ., 

ΟπαΝ., ΒΙ6Η.: ὖψ, ΑὉΤΗ. Επ τεπιβῖη- 

1πρ Ὑτ. 
15. Τ168ο ἐ]νπρο, ἄο.] Βίτα,, λεδα 

λε 6ωσγο1/66, ΤΥΝο., Οοτ., ΟπΑΝ., 

ἄπν.; ἐμεβε ἐλίπρε ἄοε ἐλοιι πιεδἑἰαΐε, 

Ῥπεμ.: πιεάνίαίθ ροή 1]εεο ἐλήπρς, 

ΑστΗ.; έδινε ένο ἐ]ιος ἐ]ιύπιρίς, οτι. 7 

ἐ]η)η]ιο Όροπι ἴλεδο {]., 00. Τθβῦ.; ὂ6 

ἀῑίφεπί ἔπ 1]εθε 1Πίπρο, Ἠπν. Τὸ 

βθθπις Ῥοεί Ώεγο {ο τηαήπ{αίΏ ἴῑ1θ οτᾶος 
οἳ {με οχἰρίηαΙ; βο 4ο Β5τ., Τα]ρ. 

ἀπλεθεἰλίπρς, Φο.] αἴνε(]η/Φε]Γιο]ιοῦῖη 
{ο ἔλεπι, ΛΌτΕ., Βσγ.; ἔπ τε ὃε ἴλου, 

Ἅπτου., Είπα, ὮΏππμ.; 6ευο τη εἶ][α 
υπίο ἐλεπι, Τχπν., Οοτ., ΟΕΑΝ., ἀπΝ., 

ΒτεΠ.; ὃὂε ἀῑίρεπίο ἔπ ἴλοπι, Ὁογ. 

Ἐραί,---Α βᾳοοᾶ {τ8ηβ]., ἔποαρΏ Ῥετ- 
Ἱδρς α Π(]θ παοτθ ροτρ]σαβίίο έλα 
1Παί {η {πο {οχῦ. 
4ἄναπσε] Ργοβίύπῃ, ΑΟτΗ.; 7907658, 

Ἐσγ. Ῥε πιαπἰγεκί] 8ο 
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16 α]], (νο Ἠθεά {ο ἐμγεθ]έ απά {ο ἴλλο ἀοοίτίπε; οοπίπιθ ἵω 
ἔλθπα: {ος 1η ἀοΐηρ ἡής ἆλλοα 5Ώ8]έ βαὖθ Ῥοῦμ {ηγροίί απ 

{πσιη ἐλαῦ Ίθαί ἐποο, 

Ὑ.. ΌῬο ποῦ βματρ] τοραίκθ απ εἰάστ, Όαέ οσλοτῦ Λίπι 5 8 
4 [αΐμος; ἴμο γοιπροτ πθη α5 Ὀτοίμτεη: {19 ε]άθτ ΨοπΊεη ἃ8 
8 πιοίµετς; πο γοιηρετ ας βἰδίετς, ἵπ αἲ] Ῥυτίγ. ΈΤαγ ἆπθ 
4 τοσατᾶ ἰο γΙάοπς {μαῦ αγθ πΙάονπς 1πάθθᾶ, 1{ Ποή6γνοτ ΑΠΥ 

π]άουν Ίαγε «Ἠ]]άτου οἵ ᾳταπἀο]ή]άτεη, 1εὐ {παπι Ίθατη Πτεῦ 
{ο βἩθυη Ρἱ6ίγ (οπ/αγάς ἐ]ιείτ ο/η {απα1]γ, απά {ο τος α1{θ ὑλδῖτ 

6 Ῥατεπίς; {ο είς 15 αεοερίαὈ]ο Ὀοίοτο ἀοά. Ἐιί 9 (ῑαῦ 

ΟοΥ. (ΡοίἩμ), Ἐππμ.,  Ἐπν.: αρρεατ, 

Αστη, Πο αἲ] Θο ΑΌΤΗ.,-- 
ἔποαρΗ,αΡΜΑΣΡ. [ίπ αἲῖ ἐ]ήπρε] ΕΠοΝΑ, 
19 τεβᾶ ἐν πᾶσιν. 

16. αἰνε Πεεᾶ] Ταλε λεεᾶ, ΑΌΤΗ. 

Ἀπᾶ {πο οἴπεγ Ὑγ. εχοερῦ τοι. ἑα]ιε 

{οπίε; θπιᾶ ἘΠΕμ., αἰίεπᾶ. Φαυε 

δοἱΠ] Βο Οογυ. Τ6β6., ΒΠΕΝΜ.,, Ἠπγ.: 

δοί] 8αυ6, ΑὉτῆ., ἄτν., ΒΙ8Η.: {ο 

χοπιβἰηῖηπρ Ὑγ. οπίῷ ἴπθ Βτβῦ καὶ ἵη 
ἐταΏβ]8{1ΟΠ, 

ΟπλτταἨ Υ. τ. 0ο ποὲ, ο.] Βεῦιω]ε 

ποῦ...γΗθοτοιεῖή, ΟΕΑΝ.; γεῦω]ε πο, 

ΑστΗ, απᾶ α]] οἴμοχ Ἐτ. εκοορύ τοι,, 

Ρίαπιο οι ποῖ, "Ἠθρτϊπιαπά) ποπ]ᾶ 

Ρ6ΙΏΒΡΑΒ 9 {πθ πηοςέ εκαού ἐχαπε]. 
Εωλογέ] Βο Τσν»., 00Υ., ΟΕΑΝ., ἀξΝ., 

Β1βΗ., Ἠπν.: ὑπίγτεαί, ΑΌτΗ.; ΡΥαΝ6Ε, 

Οον. Τεβῦ.; Ὀίβεσλε, του. ΒΒΕΝ, 

16 ἄοθε ποῖ αρρεαχ οἶεατ πὰγ Αστη, 
πιρᾶρ {8 οΏβηρο. Τ]ε γοωπ(ετ] 
Απᾶ ἰλεψ., Αυτη. 

ας. {π]βο Ίτσς., 0ο. Τδβῦ,, Β188., 

ΈπΕν,, Ἐπγ.: οὐ, Αστα. απᾶ ἴηο 

τεπιρπήπᾳ Ὑν. Τ πιαΥ Ὀ6 οἈβετνεᾶ 
1λαί 1π πο οπἴρίπα] θά ΙΜοη οἱ Αυτη. 

(Εο 8ἱβο 6ο.) ἴπετε 18 πο οοπΊπαΒ {ΐοτ 
βἰδίογβ; 899 ηὨοίθΒ. 

8. δα ἅμε γεφαγᾶ ἰο] Ποποιν, 

ΑΌΤΗ. απᾶ αἱ Ὑγ. 
4. 1 Πουσυογ] Βιὲ {/, Αστῃ., ἄπν., 

ΒΙΒΗ.,Ώπεμ., Ώπτ.; Γογδοί]ιε {ᾗ, του» 

ἴπο τθςῦ ϱἱγο {/ οΠΙΥ. 
ἨἩαυε] 8ο ΑΌΤΗ. απᾶ αἱ] Ὑν. οχοερύ 
ιου., ΟοΥ. Τθβί., Βπν., πἨΙοἩ, Ῥτο- 

υαδ]γ {οΠοπίπρ ὅ11ε Τατ «Ἠαδεῦ, 156 

1ο {πᾶἰομίάτε, απᾶ ϱο Οοπ7ο. ΤΗΙ8 

Ώούπεγοχ ἆοθβ ποῦ ΑΏΡεᾶχ οτμοδ]]γ 

οχβοῖ; 666 Παίματι, Επρι Τιαπρ. 8 537 
(εἆ, 4), απᾶ οοπΏΡρ. ποίθβ οἩ 2 Τ158. 

14, 14 (Τταπεῖ.). Τ1ο Ἐπρ]ςα απᾶ 
ἄτθθ]ς {ά1οἵαβ βθεΏι Ἠετο {ο Ῥο ἄΠει- 
επί. ἀγαπάἀο]άγεπ] Βο 

Ῥπγ,: περλευε, ΑΌτΗ. απᾶ α1ἱ οἶτετ 

Ὑν. οκοερύ Ίτου., ο]]άγεη οἳ 5018 

(2088), επᾶ Οου. Τεβῦ., εἶηάετε 
οἶιψ]άγοπ. ΤπουρΏ αχολαῖβπις α5 βποῖι 
819 ποί τθπιοτθᾶ ἔτοπι {15 ἐγαπε]αίίοἨ, 

ψοῦ Ἠθγς 3 οβηρο 5εειπΒ ἀθείταῦ]ε, 88 

{πο τςο οἳ ἴπθ απήαπαιθά Ίετπι 

ἐπορΏθγΒ’ (περοίεβ)18 6ο Τετ 116] {ο 

Ῥο πηειπᾶετβίοοᾶ. βΊειο ρίείὴ 

ἑουατάς, ὧο.] Βο Ἠπν. : 5Ίιειο ρίεί αἱ 
λοπις, Αστη.; Τιῖε ἐ]είγ αιοπέ Ίιοιιδες 

σοᾶἵψ, Ττνο., Οοτ., ΟΕΑΝ., ΒΙ8Η.: γε 
ἐ]ιθΥ ουτε Ίνοιδε, Οου. Τθβύ.; Ίιειοε 

ϱοἀάϊίπαν ἰοιυαγᾶς 1]εῖγ οἵνπε Ἰιοιδε, 

ασπ. Τ]ιῖς ἰ5 αοσερίαδ]ε] 

Τ]ιαί {5 Ἀ φοοᾷ απᾶ αοοερἰαδῖε, ΑΌΤΗ. 

6. Βι] Βο Όου. Βπεμ.; ποιυ, 

ΑπτΗ,, Βπγ.; απ, ἀΕΝ., Β1βἨ.; οτι ζ- 

1θά ἵπ Ττνρ., ΟοΥ. Τθ50., ΟπΑν. 

Παἰλ Μι πεᾶ, ἄο.] Τιιδεἰ] πι ΑὉΤΗ., 

ἄπν.; ριοἰ] 1ου ἐγιδί ἴη, ΤΥΝΡ., 
Οου., ΟΕΑΝ.; λορεἰ] {π, ΒτβΒ.; ᾖαϊ]ι 

Ίι6Υ Ίιορο εεὶ οἩ, Ὦπν. Τ19 1οτορ οἳ 

ἐλπίζω νι ἐπὶ απᾶ ἐς αεσιι. βΏου]ά 

πού Ὦθ 165 απποῦὶοθᾶ; 86 ποίθς ο 
οἩ. ἵτ. το. 

ἀὐἰάαι]] ΟοπζπισίἩ, Αυτα. (1εί Πεν... 

σολἑΐπιιε, Όον. Τ6βῦ., Ἐπεμ.) απᾶ ϱ]] 



ΟΗΑΡ, ΙΥ. τό--Ὑ. τί. 2 

15 ο πἰάον Ἰπάςθά, απά ἀθβο]αίθ, αλ [πτηοά Ἠοτ Ίορθς 

Μοπατά (οά, απάἆ αριἀθίὮ ἴπ ει καρριισαὔίοτς απάἆ Ίοτ 
Ρίαγοτς πἰσΠύ απά ἆαγ: Ῥαῦ ἵιο ἐαῦ ΠνείὮ τιοζοιδΙΥ 16 
ἀθαά π/η]]ο ος Ἰνείπ. Απά πθςο ἐπ]πσς οοπηπηαπά, {λλαί 
ΤΗἨΘΥ 1η8Υ Ῥ6 Ἱτερτοασπαβίο. Ῥπαό 1 απγ οπθ Ρτονίάθ ποῦ 
{0Υ Ἠ18 οἵΏ, απά 5ρθοἰα]]γ {ου ἐἶποεο οἱ Εὶ5 ούη Ἰοτςθ, ηθ 
Παί]λ ἀθεηπιοᾶ πα {1ὔΠ, απ 16 ΊγοΓ56 ἔπαπ αη ἀπΏθ]ΙΘΥογ. 

Τοεί πο οπ9 Ὀ6 ρ]ασεά οἩ {μθ 16 αἲ α πΙάοψ αππάθτ {Ἠτεθ- 
8ο0:6 γ6ατΒ οἱ, πο γής οἱ οπθ Παδραπά, Ῥεϊηρ πε]] το 

Ροτύθᾶ οἱ 1η σουᾷ ποτ]; 1 ες 6υ6Υ Ὀτοισ]αύ αρ οἩ]άτοη, 
1 αηο οπθοτία]πεἁ βἴταπσετς, 1{ 5Ώο γας]ιθᾶ ἴῑο εαϊπίς’ {θοῦ, 

1{ εἩο τε]ιογεά ἐῑο α[βιοζθά, 1{ εἩθ {ο]]ογγοά α[τετ εΥετΥ σοοά 
πνοχς, Ἐιί γοαπρογ γήάοπς τοίαδθ: {ο Ψηοπ ἴΠοΥ Ἠαγο 

90 

οοα 

1Ο 

11 

Ὑπ. εκοορί του, ωαο. «Α. ΒΟΠ16: 
π]ιαῦ τιατ]κεᾶ {ταηδίβίοη 8ΕΘ6ΙΙ8 τ6- 

απἰχθά Ὦγ προσµένει πι(Ὦ Α ἄαΐ, 

στ εωρρί. Φο.] Αυτη. απᾶ ο] ερ 

Ἐν. 16ατο Ὀοΐ] αγ{]οἱοῬ απποὐἰορᾶ. 
6. Ινυεί] γἱοϊοωεῖφ] 16 ἵιήγπρ ἐπ 

ἀελίοίς, Ἴτου.: {δ ἐπ ἀεϊοίοικπεν, 

Ῥπεκ.; ᾖἱυεί] ἐπ ϱ]εαδωγε, ΑΌὉΤΗ. 

[ΦίεακωτεἙ, Ο9Υ. (Ὀοῦα)] απᾶ {ιο οἴπες 

Ὑν. εκοερί Ῥπγν., οἱνεί]ι Πιεγδεί/ ἰο 

ΛΡίεαξιγο. 

7. Οοππαπᾶ] Βο α1ἱ Ὑν. εχοερὺ 
ΑσΤΗ., οἵυε ἴπ ολατβε. 

Ιγτερτοασ]ιαδἰε] ἈἘϊαπιεῖεβ, ΑπὉτΗ., 

ἄπν., Βτεη., Ώπεν.; του] οιέετ Τ6- 

Φτοιε, τοι, ὠζέλομέ Γαμῖ, Ττνν.; 
πυζε]ομὲ Ὀίαπια, Όου. (ΟοίἩ); ωζέ]οιὲ 
φεδιῄε, ΟΒΑΝ.} τυὐἑ]οιὲ τεργοασῖ, Βπτ. 

Β66 ποῖθΏ οἩ οἵι. 1. 2 (Τγαπεῖ.). 
8. ἀπΦ οπε] ΑπΨ, ΑστΗ., Ἠπν. 

Ὀπδε[ίευετ] Βο Ἐπν.: ἐπᾖᾶεῖ, Αυτη. 

Απᾶ αἰ] Ἐν. εκοερὺ ὙΤτοι,, οι]ε{έ]}ιῖ 

(ογ Πείλεπ πιαπ). 

ϱ. {εἰ πο οπε, δο.] Βο Ἠπν. (ποπα 
ὃς επγοῖ]εᾶ): 1εί ποί αιυἰάοω ὃ6 ἑα]ιεγ. 

ἐπίο ἐ]α πωπιὃεΥ, Αύτη., ἀΠΒΝ.; 8ΟΠ1Θ- 

νι]ιαξ Εἰπαϊ]ατΙγ {ο ἴθχΐ, Τπκο., Ο0οτ. 

(Φος), ΟπΑΝ., ἰσέ πο (πού α, Έ1βΒ.) 

ωφάᾶοιυε ὂε οἴιοθεπ; οκοερῦ ἴλαί {16 

ΆΡΡοεΣ ἴο πιὶᾳς 1ο ἐποῦ λα! χήρα 15 8, 

ῬτθᾶΙσβ[ο, Οἷἶα] Βο αἱ Ὑν. 

οκοορῦ σι, ἨΏΠΕμ,, πηϊο οτι: 

πο Ατο]αίραι {5 ποῦ οΏηπρεᾶ, Ῥεῖπρ 

Ῥοτ{εοῖ]σ Ἱπίε]ΠρϱῖρΙο. Τε 
ω{[ε] Πανΐπφ Όεεπ ἴ]α ω., ΑΌὉΤΗ., 

ΒΙβΗ,, Ἠπτ.; απἀ 50016 α ΟΠ8 ἄ8 10ᾳ8 

ἐλε αυ., Τσκν., ΟοΥ., ΟΕΑΝ.; ὠ]ή/ον 

Παϊ] επι ἐ]ε Ίο, 0ου. Τθβῦ., (Εν, 

(μαϊ). Ἡιεδαπά] Βο του., 
Οου. Τθβ0., ἄππ., ΏΠΕΝΜ.: ιαπ, ΑΌΤΗ. 
απᾶ {πρ οἶπες Ὑν. 

το. Ίπ] Βο α] ο Ὑγ. εχοερύ 

ΑΌΤΗ., ΕΝ., Βπν., 10. Έτετ 

ὑτοιρ]ά ρ] Πανε ὀνοιρλέ ω, ΑΌὉτΗ.; 

ολαπροθ ΟΠΙΥ Ταβᾶθ {ο επᾶθατοιχ {ο 

ΤΣΘΒΕΥΥΘ ἴμο 1οτοθ οἳ {πο αοτῖβύ. 

στο, 8ἱοηπθ οπαΙϐβ {19 αασ. τοτὸ. 

Επίεγίαϊπεᾶ »ἰταπβογε] Ἡαυε Ἰοᾶρεά 

βίτι, ΑΟτΗ., ΟΕΑΝ., ἄπΝ. (11ο οίγ.), 

ΈῬ]δη.; Ίαυε Όοπο Ἠθεγαϊϊ ἰο δἱγ., 

Τπνο.; Ίαμε Όεπε Ἱαγθετομς, ΌοΥ. 
(οι); Παί] αδεά Πιοδρίἑαϊζ ἰο, Ἡπτ. 

γγαελεᾶ] Ἠαυε ωαθλεᾶ, ΑστἩ. 

λεζευεά] ἨΠαυε γε[ευεᾶ, Αυτη. 

Σοἰοιωεά α[εχ] Εοϊοιίᾶε, τοι, 

Οον. Ταδύ. (αί]ι [.), Βαν, (Ίαιιε }.)ι 
Ἱαυε ἀὐλίρεπΙΙη Γο]ἱοισεᾶ, ΑΤΗ., βἴτα. 

Ἐπγ.; οτε οοπθἰπιιαῖῖῃ σευσπ υπίο, 

Ττνν. απᾶ βἶτα. τοπιβίπῖηρ Ὑτ. 

11. Σοιυπρεγ] Βο ται, Βπγ.: {λε 

Ψ., ΑΌὉΤΗ. απᾶ αἲ] ἴλο οἶλοει Ὑγ. 
ἨἩαυε σοῖπε, ο,] Ηαιιο ἆοπο Ἱεοσ]ιεγίε, 
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οοπηθ ἴο ἵνακ ψαηὔον αραϊηδῦ ΟἨτ]δὺ ἐλοῖσ γν1]] 15 {ο ΤΠΑΤΕΥ; 
12 Ῥθατίης αροιῦ ο ]αάσπιθηῦ ἐλαί ἔ]ιογ Ὀτοἷκο Εῑιείτ ατδῦ {Ι{η, 
13 Μοίθογετ {16γ Ίεατη πηίλα] {ο ὃε 1416, ϱοΐπο τουπά ἔποτη 

Ἀοιςθ {ο Ἀοιβθ; απᾶ ποῦ οπἱγ Ίά]9, Ῥαέ {ωύέ]εις αἶδο απά 
Ῥαβγ-Ροάΐθε, αρθα]κίηςρ {Πο (λίπος γ]Π]οὮ ἴ1εγ οαρΏί ποῦ. 

14 1 ἀθείτο ἴπθη {λα γοιησοτ τυἰάοως ΠΙΔΙΤΥ, Όθατ οἩ]άτεη, 
δαϊάθ {πο Ἠομςθ, ϱνθ ποπθ οοσββίοη ἴο 1ο αἆναιδατγ {οτ 

15 τον]]πο. Έοτ βοπιθ Ἠαγο αἰτενάγ ἔατηθά {μεπιβε]νος αθ]ἀθ 

16 αἴτοι Φαΐ8Η, 1 απγ ποπιαπ {ἐ]αῦ ὈομεγείΏ Ἠανε πΙάοπΒ, 
1οὐ Πατ το]Ίουο {]ιοπι, απᾶ ]οῦ ποῖ {πο οἩατοὮ Ῥο Ῥατάεπεά, 

Όναῦ 16 ταβΥ τε]ῖενο {παπα {μαῦ ατο πΙάοπς Ιπάθεᾶ. 
17 1μεῦ (ο ο]άεις ἐιαῦ τα]ο πε] Ῥο οοιηίεά ποτίἩΥ οἱ 

ἀου]]6 Ίοποις, εβρεοία]1γ ἴΠεγ π]ιο ]αθοας 1Ώ 1ο γγοτά απ 

του. ]αῖ ὃε υυ., Βπεμ,; Ίαυε 

Ἰυασεᾷ ωαπίοπ, Ἐπγ.; Ίαυε Ῥερωπ ἰο 
Ίραῦ Ἰθ., ΑὉΤΗ. Απᾶ τοπηβίπίηρ Ὑγ. 
(0ου. Τοβύ6. οτα({ς). Τεϊγ τί 

ἴδ, ἆο.] Το) ιο πια], Αυτη. 

Απᾶ α)] τ. (ωἡῖ 1πογ, Ἐσαν., 0ο.) 
εχοθρύ Ίο, (0ε μεἀᾶίᾶς), Ἐν. (ἆε- 

ύγο {ο). ΌὉπαβπρο {ο Ῥτογεηπί α 00Η- 
{αβίοα πι πθ Απιρ]ο Γπέαχθ; Εθθ 
ηοίςΒ. 

12. Βεατίπρ αὐοιί α ]ιάρ.] Ηαυΐπα 

ἀἁαπιπαίίοη, ΑὉΤΗ., ἨΕπγ. (σοπᾶεπιπα- 

ἐέοπ) απιᾶ αἲἱ Ὑγ. (1]ιοίγ ἄ., Οον.). 
Τ'Παϊ] Βεσαιδε, ΑΌτΗ. απᾶ α1 Ῥγ. εκ- 

οορί τοι., }ο7. Ἔτοιε] ΒΙπα]ατ]τ 

Ῥννρ., Οοτ., ἀΕΝ., (παυε τοπ): Ίιαυε 
σαεί οῇ, Αστα.; Ίαιμα πιαᾶο.. υοι/ᾶο, 

Ὑτσι,, ἘΠΕΝΜ.; Ἱαιο αὐλοτγτεᾶ, Ο0Υ. 
Τοβύ.; Ίαμε σαδί αιθαγε, ΟΒΑΝ., ΏΙΒΗ.; 

Ἱαυε γο]εοἰεᾶ, Εν. 

13. Μοτεουετ.. οὐτἱλα]] Αιᾶ ιυ]αῖ, 

Αὐτη., Ἠπτ. ἄοΐπρ τουπά] 

Βαπι]βτ]γ (88 {ο {11ο ἔταπε]. οἳ περιερχ.) 
τνρ., ΟΒΑΝ., ἰο σοο: ἰο ᾖο αὐοιῖε, 

Οου. Τοεί., ἄπν., Είπα, Ἐπν.; ὢαπᾶεγ- 

ἐπρ αὐοωί, Απστη., Εἶτι. ΒΙβΗ,; ο 
γΙΠΕ αὐοωῖο, ΟοΥ. ΑΙ Ἡν. οχοορῦ 

ΑυτΗ., Ἐπτ., οοηΏπθοῦ µανθάνουσιν 

ψη{Ἡ περιερχόµεναι. Τ1ο (ήπρε] 
Τληΐπρε, Αυτπ. απᾶ αἲἰ Ὑν. 

14. οδίγε] Ἠ, Λυτη., Βσν, 

Τοπ] Ἠιί, Οον. Τθβί.; {ἐλεγε[οτό, 

στη, αηᾶ αἱ οἴπος Ὑγ. 
Υουωπρον «ωἰάοιωε] Επι, Ἐσν. (οπ(ϐ 
16): ἐ]ο 11οµπ6εΥ οΊπΕΠ, ΑΌΤΗ. Απᾶ 

8Η] ο οἴπε; Ὑν. εκοορὺ τοι, 
Ῥπεμ., πΠΙοἩ ἄο ποῦ ΕπΡΡΙΥύ ΑΠΥ 

ηΟῦἩ. 
Σου τουἰίπῃ] Ὦο Ἐπτ.; ἰο δρεα]ς Τέ- 

Ρτοαο]ι]ωῖῖψ. Αστῃῆ. [Πα Ματρ., /ογ 
ἐΠοῖγ γαϊ]ίπσ]; {9 8ρεα]ε ευ, ῶτπυ., 

Οοτ. (οοἱΒ), ΟπΑΝ., ἄπν., Ώπεν., (70Υ 
{ο)» ἴο 6φεα]ο εἰαμπάετοιδίή, Βιδη. 

γεν αἴπρα]ατ]σ σι, ὑΐσαμεε οἱ 

οιγείάε τλῖπα, πδαπάετείαπᾶ]πρ ἴ]ιο 

γα]ρ. “πια]εᾶ]οῦ ρτα{β.’ 

16. Ἠαυε αἰτεαάψ, ἃο.] 4τε αἰτεαᾶψ 

ἐωγπεᾶ, ΑΟΣΗ., απ απο ϊ]ατ]γ αἲ] οὔἴιου 
σγ. 10 Βθ6π1β Ἡοπετοτ ἀεβῖταβ]θ {ο 

τείαίη {1ο πιθᾶ]α] {οτορ πΏ]οἩ βρρειτς 

1ο Ῥο ἱπτο]τεᾶ 1π {θ Ῥαβεῖτο /ΟΥπυ 

ἐξετρ., 866 πούῦθβ 0η ΟἨ. ΥΙ. 2ο αΠᾶ 3 

Τήπι, 1ν. 4. Τ19 αοσὶδῦ οπηποῦ Ώθτο Ῥο 
{παπιθ]αἑθᾶ υάλουῦ Ἰπβοτῶίτρ “Ἠανος) 

ὧλμθ Οχοθο]ς ἰάΐοπι ροτπιῖζᾳ 116 ππ]οπ οἳ 

αογ. ψη η ἤδη κ.τ.λ., ἴπο Ἐπρ]ε]ι ἄοθρ 

ποῦ; 86Θ ποῖθς ΟἩ οἳ. 1. 2ο (Τ}απεῖ.). 

16. ᾖἸοπιαπ] " Ματ οὗ Ὁ., ΑὉΤΕ. 

Πετ] Τλεπι, Αυτη. 

Ῥωγάεπεᾶ] Βο Ῥπεπ., Ἐσν.: ε]αγσεᾶ, 

ΑσΤΗ. απᾶ αἲ] {πο οὔλθγ Ῥγ. οχοερὲ 
ίτοι., ϱΤειγᾶε. 



ΟµΑΡ. Ὁ. 12--2/. 

ἀοοϊτίπθ. Ἐον ἴπο βοηρύυτε βαϊζἩ, Τπου θἶλα]6 ποῦ τησζ]θ 
8Ώ ος ουλτ] Ίο τς ἐτοαάϊπς οαῖ {Πθ οογΏ; 8πά, ἴμο Ιαροατες 
8 ψοτίἩγ οἱ Ἠϊς Ἠϊχθ, «Ασαϊηςῦ αη εἰάςγ τοοθῖνο πού απ 
βοοΙδα/ίοΏ, εχοθρύ οὗ ο απἰ]οπὶϐγ ο{ πο οἳ ἴπτεο ψὶί- 
ηθββθδ. ΤΠοπι ἰπαῦ βίη τορα]κο Ὀθίοτο αἲΙ, ὑπαῦ ὑμο τος 

8ἰδο τπδ7 Ἠανο ἴθατ, 1 ϱοἱθπιη]γ οἶιατσο ὀᾖ6ο Ῥείοτθ ἄοᾶ απᾶ 
Ομτῖςέ 6 εσεις απἀ ἐπ ε]θοῦ απσεἶς, (Πμαῦ ἴποι οὔβεσγο {1ιθεθ 
{πίηρς υιὐποιὺ {οτε]αάσπιεηί, ἀοΐηρ πούβίπς ὮΥ Ῥατιϊα]ζγ. 
118Υ Παπάς ἨαδίΙΙΥ οἨ πο ππαΏ, πο Υθύ οΏατο 1η οὔ]ιθτ πιεης 
η. Κ6ερ ΤΗΥΡΕΙΕ Ῥιτθ. Ῥο πο ΊοηρεΓ α Ὑούετάσίηκατ, 
Ραῇ ο α Η{{]6 πῖπο {ος ΙΠΥ βἰοπιασ]’ς βαἷ(ο απά {μ]πο οἴίει 

2905 

18 

19 

320 

21 

1ΠΒΥΙΙΙ{168, 

18. «ἀπ ος, ἄο.] Τ]6 ο ἐ]ιαί ἐγεαᾶ- 

ο δν, ΑὉΤΗ. απᾶ αἲ Ὑν. εχοερί Ἠίτοι, 

ΦΙΠΙΟἩ τοἰαῖης α, Όαχο ῬαχΜΙοίρ]θ, απᾶ 

Ἐπγ., 0]ιοπι ιο ἐγεαᾶεί]ν, 

Ηἴγε] Βο τοι, ΒΕΕΝ,, Ἐπσ.: ὐαβ68, 

ἄππ.; γευατᾶ, ΑσΤΗ. απᾶ ἴπο οἶποτ 

τν. 

ιο. «Επσερί] Βο Ἐπτ.: πο διὲ, 

στο, δαµε, Οου. Τεβί.; ὑιέ, ΑστΗ. 

Απᾶ 81] οἴλες Ὑν.; ἴμπο εἴτοπρ {οσαπ]α, 

ἐκτὸς εἰ μὴ Ρ6χΏαρ8 τθαιίχθΒ ς Πδδ]ο 

πποτθ ἀθ]ποίπθββ. 

Οµ ἐλε αωἰ]ογ{έ) ο) ] 4ἳ ἐ]ιο πιοι]ν οὗ, 

Ἐπν. ΑΔΗ οἴ]οι Ὑν., αΡβ7. πΙίη 

αἰπιῖ]α παθαπΊηρ, απάθν; Αστη.1οπθ, 

θε/οτε, Όαί ἵπ Ματρῖη, υπᾶεγ. 

πο. Τ1ε τεεε] Θο Οογ. Τθβῦ., ἄπν., 

Ἐπεν., Ἐσν.: οἱ]σγε, ΑὉΤΗ.; οἱμεν, 

ΦΗ τεπιαϊηῖηρ Ὑν. Μαν 
λαυε ]εατ] Ῥο ἘΒΕμ.: αι ἀτεᾶῬ, 
ἵντοι,, ; πιαγε ὃε αταγεᾶ, Οο0Υ. Τεβί.; 

πια ὃε ἐπ εαν, Ἀπν.; πια εαν, 

ΑΌτΗ. απᾶ γειηβπίηρ Ὑτ. 

21. Νοἰεπυπ]η εἶιαγφε ἐ]εο] 6Ίαγφε 

ο, ΑὉτΗ., ἄπν., Βπν.; {(εοί]ε, 

πνκο. απᾶ α]ὶ οἴμοι Ὑν. εχοερί Ί'τοι., 

ΦτεΨε (οἨ οοπΐωγ). Τ16 ἐτοπε]βήῖοτ 

εβᾶ]ατθ,’ Οοπγῦ., 16 Ῥεΐδου τεβετνεᾶ 

{ος ὁρκίέω, Ματ]ς Υ. Ί, Αοΐς Σὶχ. τῇ, 
π ΤΗς9ΒΒ. . 27. Οιπίεί εοδι5] 
ΑΠΠΕ Τιογᾶ ζεεις Οδ, ΑὉτΕ. 

Τογοιάρπιεπέ] Βίπι,, Ὀΐογο ἄσοπι, 

ΒΟΊηΘ 1ηθη΄5 ΕἶΠπ5 4Γ9 ορεΏηΙγ τιαπ]{εδί, σοῖΐπς 

τοι: Ἰγεϊμᾶίσε, ΒΒΕΜ., ἍΆστῆ. 

2 ΜατρΡ., Ἐπν.: 2ΥΕΓεΓΥΙΠΦ οπο Όε[οτε 

αποίἸεν, ΑὉτΗ., ΕΝ. (10): ᾖἸακίγ 
ἑπάφεπιεηϊ, Ττκο., ΟοΤ. (0ο); Ἰαδίη/- 

Ίι6886 ο] ὁ., ΟΒΑΝ., 18Η. ΤἩθσθ β86ΠΙΒ 

ΏΟ ΤΘΒΒΟΠ {οΥ τε]θοίηρ {πο ροππῖηε 

Ἠπρ]. ἱταπβ]αίοη ᾳἶτοα {π ἴπο {οχί; 

εοτο]αάρπιεηῦ) {6 ιβεᾶ Ρ7 Βρεπβος, 

22. Ἡασίίζι] 5ο Οοτ. Τεεῖ., Ἐπν.: 

806, τοι. {ζᾳ]Ιή, Ῥπενμ,; ει- 

ἀεπῖψ, Αυτη. απᾶ {ο οὔχεν Ὑτ. 
Νο φεῖ, ἃο.] Νείμεγ ἰ]οι εε]ιαῖί 

οοπι/τιε οὐ, τοι; πεί]εν ὃο Ραγίθ- 

πε; οἵ, Οοτ. Τοβύ.; ποαϊ]εγ ἆο ἐ]νοιι 

οοπυπιηάσαϊο υυὐέ], Ἑπημ.; πεῖ]ιογ 

ὃε ραγίαλετ οἳ, Αστῆ. απᾶ {με οἴ]θς 

σν. 
23. 6 πο Ιοπβεγ, ἄο.] Βτα. Ἐπν.: 

πι] ἐ]ιουι ψὲὲ ἄτιπι]νε τυ., Ἴτοιι.» ἄνγ]νε 

ΠΟΠΙΟΤΘ ὼ., Όογ. Τοβί.: ἄν. ποὶ εί 

ους Ἡπαπ,: ἁγίπ]ι πο ἴοπβετ πυαΐετ, 

ΑπΤΗ, απᾶ {πο οἶμες Ἐν. ι 
54. Ογεπῖμ πιαπέ{εεὶ] ΟΡεπ, Ἠ/τοτ.., 

Οου.; πιαπ{γεεί, Οον. Τεβύ., Βπεν, ; 

ευϊάεπί, Ὦπν.; ορεπ δε[οτε]λαπᾶ, ΑὉΤΗ. 

Ἀπᾶ τεπαθ]ηῖηρ Ὅγ. Ῥαΐᾖογ 

γοϊῖοω] 4ἴδο ἴ]εψ Γοΐοιυ αγίε, Ἠπυ. : 

γοϊοι, Αυτῃῆ. ἈΓογεοίμε οῇ ϱπππιεη 
ιού Ποἴοιυεη, τοι, 8 ἴπο οἩΙγ 
ἔχαης]. (οχοερύ Ἐπν.) πἩ]οῖι Ί88 Ῥτθ- 
Βεχγοᾶ, {Πποιρβ]ι ποὺ απἰέθ οοτχθοί]γ, 

ἰμθ καὶ οἳ 1ο οτἰσίτα]. 
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Ὀθ[οτο {ο ]αάρπιθπῦ; απιά 5οπαθ Ππ6Π ΙἨΘΥ ταῖ]ετ Γο]]ογγ αἴτογ. 
αὐ Τη Ίο τηαµπος 1]ιθ 4ΟΟΡ ποτ]κς αἶβο ο 8οπιθ 919 ΟΡΘΠΙΥ 

πηθπ{θςί; απά {Π6Υ {λαῦ ατο οἴμογνήβο οαηποῦ Ὦο Ἠ14, 
ΥΙ. Τιοῦ α5 ΠΙΩΠΥ α5 α1θ παπάς πο 7οίθ σ6 Ὀοπά-βετγαπίς 

οοιπό ἐλθῖγ οἵἵΏ πιαβίογς οτίΥ οἱ αἰἱ Ἀοποισ, ἐμαί ἴπθ 

4 Ὠ8πιθ οἱ ἄοά απά Ἠ[ς ἀοοίτῖηθ Ῥθ πού Ῥιαβρβεπαθά. ΤΊΕΥ 
αραίη γλαῦ Ῥανο Ὀεμενίηρ πιαίοτε, 1εὐ ἔπεπα πού ϱΗρ]νό {επι 

Ῥεσααβο {ΠεΥ ατο Ὀτοίμτεν; Ῥιῦ {πο ταῦἹεσ 5ετνθ {λοπι, Ῥθ- 
681159 Ῥε]ενίπσ απά Ῥε]ονεά ατθ Π6Υ Ίο ατα ρατία]κοτς 
οἱ ἐμεῖτ σοοά βοινίοθ͵, Τηεεε ὠπῑηρα {ας απά οχ[οτῦ. 

8 Ἡ αΠΥ τη8η ἶ5 α θασ]οτ οἳ οἴμεν ἀοοίτίπα, απά αβεεπθεί]ι 

αδ. Ιπ ἰίλμο πιαππεγ...αἶεο] 8ο 
ΈΒΕΝΜ., απᾶ βἶτη. Ἐτγ., ἐπ Ιέᾖο πιαππιοΥ 

αἶθο: αἶδο απᾶ, τοι; Ἰ]οιυίθο αἶςο, : 

ΑΌτΗ. θιιᾶ {πο τεπιβ]ηίηρ Ὑγ. 
Ορεπῖψ πιαπί/εςί] Μαπήγοεὲ δε[ογε]ιαπᾶ, 

ΑυτΗ.; ευἰάεπὲ, Βπν, 

ΟΠΛΡΤΕΗ ΥΠ. 1. «48 πιαπή, ἄτο.] 
Βϊπι. Ἐπν.: ἆδ πιαπή! θεγυαπἰε αξ αγθ, 
ΑὔΤΗ. οπᾶ 41 {πο Ἐν. οκοερῖ το, 
τυ]ιοειεγ θε δ.; Επᾶ ΒΒΕΝΜ,, 0Π08Ο- 
6υ6Υ 4γεδ. 

ᾱ. ΤΠΕ αραϊπ] Απᾶ ἴ]εη, ΑυτΗ., 

ἄΕΝ., Βτβῆ., Ἠπτ.,; ᾖΓογβοί]ο ἐλεί, 

τοι: δέ ἐλεψ, ΟοΥ. Τοβ80., Ἑπημ. ; 

119 τεπιθ]πΊηρ Ὑγ. οπι{ {1νο ραχ[]οῖο, 

Τη  ος5ο Ἰ]τε ἐ]ιθ ρτθβεηῦ, ἐῑλο οπαῖβ- 

5ἱοη ἵπ ἐχαηβ]αίοη 18 ορτίβ!π]γ {ο Ὦθ 

Ῥτοίατταᾶ {ο 'Απᾶ,᾽ 88 ἴ]ιο οοπ{ταβ! Ὦθ- 

{πθεη ἐς {πο οΙ8856Β, ἐποβο πΊιο Ἠ8γθ 

Ἠεαίλεα, απᾶ ἔποβρ πἩο παν ΟΗτΙβΙΑη 

ΙΙΔΕἴΘΙΒ, {8 {ηπβ Ίθθα οὐβοιχθᾶ. 1π 

ΒΙΟἨ σ.868 ἴμο ἐχαηβ]αθίοη οἱ δὲ 16 

ναι) βίου]; «ραῦ” 15 {οο Αἴτοπᾳ, 

ἑαπᾶ” 16 Ιπεχεοῦ; οΠΙΙβΘΙΟΏ, ΟΥ ΒΟΙ1Θ 

ἔασΏ 1]ερ ἐλαί {η Πο {οχέ, βθοπις {ο Ὦο 

ἠπθ οπ]γ γαγ οἳ οοπυεγίηρ ἴἩθ οχλοξ 

1οτοςῬ οἳ ἐ1ε ουρία]. ρω] 
Μεερίδε, ΑσΤΗ. απᾶ αἲἱ Ὑγ. εκορρὺ 
Ὦπεμ,, οοπἰσπιπθ. 

Τ]ιο γαί]εχ] Βο Ῥππμ,, Ἐπν.; απᾶ 

ΒΙΤα,, Πιογο, λου.: 50 πιοσ]ισ ἰ]σα 

ταΐ]ιστ, ΤΥΝυ.; }αἴ]σΥ, Αυτῃ. Επᾶ 10- 

πιβ]ηίηρ Ὑτ. 6εγνο ἔ]νεπι] 
Βο Οογ. Τθβύ., Επᾶ (οπή πρ ἔλεπι) 
Ὑὔτοι,, Ῥπεν., Ἐπν.: ἄο ἴλθια 8εγ- 

υἱσε, Αύτῃῆ.; ἆο φεγυἰοε, ῶτνο. απᾶ 

τειηθἰπίηρ Ὑν, 

ΛΒεἰευίπῃ, ὅτο.] Βπα. Ὑγτου., ΒΠΕΜ., 

Ἠτν.: λε ατε Γαἰε]}ωῖ απᾶ Ὀειουεᾶ, 

Φατία]ιετε οἳ, ΑΌὉτΗῆ.; ἔ]ογ ατο ὃε- 

1ευύπβα απᾶ δεῖ, απἆ ϱ. οἱ, Ἱππο., 

Οογ., ΟµΑΝ., ἄπνΝ. (αἱ) α1, απιά δεῖ.), 

Β16Η.; {16 ατα 7. απά Ὀεῖ., ΓοΥ έ]ιι 

ατε Ρ. οἳ, Οοτ. Τεβί. 
Τ]ιεϊγ φοοᾶ θογνἰσε] Τ]ιε Ὀεποᾖί, Αυτη. 

Απᾶ αἲ] Ὑγ. εχοερέ τοι, 

8. 18 α ἰραε]ιεγ, ἃο.] Ἐοΐοιοε οἱ]ιετ 

ἀοοϊγίπε, ΟΒΑΝ.; ἰεαε]είῇ α ἀἱ[εγεπὲ, 

Ἐπν.; ἰθασ]ι οὐ]ιεγιωίδε, Αυτα. Απᾶ αἰ] 

οἶπεν Ὑτ.: 568 ποίθᾳ οπ οἳι. ἶ, 2. Τ19 
εἴ τις, 88 πρ οοπθρχέ Ἠθτο 81οπ8 

(οοπαΡρ. οἩ. Ἱ. 3), οοπίθιαρ]αέθε Α 6859 
βοαβ]]σ ἵη επἰβίθηος; πο 159 ἔλθη ἵπ 
Ῥηρ]. 1ο ΙπάΙοβίνο αξίεν “16: 5εθ 
Τιβίπαπι, Επῃ Τιαπρ. 6 587 (εἲ. 4). 

ΑεθεπέεὶΏ ποῖ ἰο] 6οπεεπί πιοῖ ἐο, ΑὉτΗ., 

ἘῬπεν.; οοπβεπἑεί]ι ποὲ ο, ἀππ., Ἐαν., 

ἘΙ8Η, (υπἰο): αοογᾶἰἐ]ι ποὲ ἐο, Ὑτο,.: 

αρτεαῖ]ι πιοὶ υπῖο, Οου. (Ῥοἵ]); ἐς ποὺ 

οοπίστιὲ τοῦ], Τσκτ.; εποῖγε πιο υπὶο, 

Οµλν. δοιπᾶ] Βο ΏΠεν., 

Ἐπν.ι απᾶ ΑστΠ. ετοι7πηετο οἶβθ ἵπ 
ἔποβο Ἠρρ.: Ἠθτο Αστη. απᾶ αἲ! Ἐν. 
βάορὲ το]οίέθοπιο [λοοί {ου Ποΐκοπι), 
του.]. 
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ηοῦ 0ο βοαπά ποτάς, 6ύθ ιο υογᾶς οἳ ους Τιοτά ᾖθβαβ 

Οπτιςί, απά ἔο ἴ]ιο ἀοοίτίπο γγ]οἩ 15 ἀοοοτά]πρ {ο σοά]ποςβ, 
πο 8 Ῥοβοῦίοά πη(Ἡ Ρτίάς, γεῦ Ἐπονήτς πού]ήτς, δα0 αἴῆπς 4 
αΌοιῦ ᾳαθβίῖοπς απά βὐτι{θα οἱ ποτάς, ποιθοί οοπιθίΏ 6ΠΥΥ, 
οσπθηΙοη, τα]ησ5, ου1] βυτηϊκίησς, οὈβιπαίο οοπἱθείς οἱ 6 
1ηθΏ οοτταρίθᾶ ἴπ ἔπθιγ τηϊπά απάἆ ἀερτινεά οἳ ἐἶο ταῖμ, 

βαρροβίηρ ἰπαῦ ροά]πεςς 15 α Ίηεαης Οἱ ραΐη, 
ΏΘΒ8 ΝΙΓὮ οοπαηπαθηϊ 15 α ργθαῦ ΤΠΘΔΏΒ οἱ ϱ8/Π. 

Ῥαϊ ροά]- ό 
Έοτ πο 7 

Ῥτοισ]ό πούβίπο Ιπίο ο ψγοτ]ἀ, απά 1ὲ 19 ογιάεηῖ Ίπθ ο8Ἡ 

8ἶδο οαττγ ποϊλίης οἱιζ, 

4. Βεεοθεᾶ ιοέ]ι ργήᾶε] ΕῬγοιμᾶ, 

ΑπτΗ., τοι,, ΟοΤ. Τοβῦ., ΈΠΕν, ; 

φι]ίο υρ, Τυνρ. Επᾶ {19 τοπιβ]ηίηρ 

Ὑν.; 5εθ ποῖεΒ ΟΠ οἩ. 11, 6. 
γεὶ Ἱποιυΐπρ] Κποιυΐπς, ΑΌΤΗ., ὙΙοιι. 
(ΔιιΨπρϱ), 097. Τθβῦ., Β18Η., ΏΒΕΝ., 

Βαν. απᾶ Ἰποιείῃ, Ἱσπο., Οο., 

αν, αὐΐπρ] Ὠοίίπῃ, ΑστΗη., 

Έτδῃ., Ἠπτ.; ἀοϊεί], ΞΝ.; ἰαπισιωΐθο]ι- 

466, ο, ἨΒΕΜ.; «ὠαδίεί] 18 

ὀγαφπεε, ῶτνν. (ὀταφπε, 007.) απᾶ ο 
τοπιαϊπίηρ Ὑτ. Οοπιεπιίοπε] 

αγία, Αυτη. 
Β. Οὐείίπαίο οοπεείε] Ἔ Ῥενυεγεε 

ἀἱεριϊίπρε, ΑὉτΗ. Οοτγιριεᾶ 

ἐπ {μείγ πιπᾶ] Βο ἘΠΕμ., απᾶ βἶτι, 

Ίπτσι,, Ἠν.; οἱ οογτιρὲ πιίπάε, ΑΟΤΗ., 

Εν., ΒΙΒΗ. ; ουζέ]ν οογταρίε πι., ΤΣκρ.; 

βο6Ἡ...α8 ᾖαιθ 609. Ἰπ, Όοσ.. ἐλαί 

λατις 60Υ. Πα. ΟΒΑΝ.: ἐ]αί αγε οοττιφί 

πι πᾶεᾶ, ΟοΥ. Τεβύ. ἄεργίυεᾶ] 

Βο Ῥπεν,: ῥγγισᾶο, Ὑγτου.: τοῦδεᾶ, 

Όον. (5οὔα), ΟΠΑΝ.; ὃογε[, Ἐπν.; 
ἀρεδέιέε, ΑΌΤΗ., απᾶ τοπιβ]ηίηρ Ὑν. 

ἄοᾶϊίπεεε, ἄο.] 6αἴπ ἶ8 φοά[ίπορθ, 

ΑστΗ., ΕΝ., απᾶ βἶπι. αἲ] ἴ]πθ οἶ]ει 

Ὑγ. οχοθρί οπΙγ Όογ. (ὈοίἩ), απᾶ 

Ἐπν., πἩΙοἩ οΏβθχτθ οοχτθοβ]γ ἴλο 
οτᾶςχ οἳ ἴπο ἰθχῦ. ΤΠίβ ἵᾳ ποὺ {1θ 
οπΙγ Ἰπβίβηπορ ἵπ ΨΏίοἃ {Πα αΌ]ο 
{ά8ΠΒΙΑΔΟΣ βἰβτιᾶς 31916, 8ἵαοηρ 6Ἠοβθ 

οἳ Ἠ8 οπη πι, ἵπ ΒΟΟΠΤΑΟΥ αηᾶ 
βοοᾶ βοϊιο]ατβ]Ώήρ. ΤΠοιρΏ 19 αβοᾶ 
πσηᾶα]ε᾽Ἡ ἱταπβ]αίίοα 96 Ἠΐς Ῥαβίς, 
Ἠ48 οβτο ἵπ τογἰβίοη βΙ11 οπΜ1]ες τα 

1 Ἠοπεγνοι νο Ώαγο {οοά απᾶ 8 

{ο ὃ6 οοηβϊᾶθγθᾶ α8 8 ΒΕΡΔΥΑἴΘ βαζπο- 

χὶζγ οἱ ρτθαῦ Ἱπιροτίπσθ. Τ16 Βιπρ]ῖδὮ 

ἐταπε]αθίοη Ίοποτσει ἵηπ Ἠϊΐ5 Ῥϊρ]οῦέ 

Τοβίαπιθαῦ (Τοςί,) Ῥείπρ βοπιοπ]αῦ 

οοτ{οχπιθᾶ {ο ἴ1ο Τιαῦ., Ώα5 ποῦ ΕΙ ΤΑΥΒ 
ἴμθ Β81Πθ οἰαίπα οἨ Ἀὐθοπ[ῖοη 88 ἴῑθ 

ὀβτ]ας ἐχαπβ]αῆοη Ρραί {οτί ἵπ Ἠ]5 

Β10]9. 4 πιθαπδ οἱ οαἴπ] 

ΒΙτα. Βμτ.,α ωαγ ο θαΐπ; φαΐπ, ΑΌὉΤΗ., 

Απᾶ 6ο 1Π {6 ηοχῖ Υ6ίβ6. Α{ΐετ {ῆπ]5, 

Αυτη. ἠπδετίβ Ἀ/γοπι 81ο] τυ]άγαιυ 
η 9εἶ]. 

7. Τε] Βο Τσκο., Οου., ΟµΑΝ., 
πν., ΒτβΗ,, Βμτ.: ἐ]ή, Αστπ., Ἠ'του,, 

0οτ. Τοβῦ., Βπεμ. Ενυίάεπι] 

Οενίαίπ, ΑΌὉΤΗ., ἄΕΝ., ΒΙΒΗ.; αρίαψπα 

σα8ε, ΤΣνὸ., Ο97., α. ουτίους ἱχαπα]ς- 

οτ: Ἠπγ. Ἠ οπα]ΐς. σαπι αἶεο] 

σαπ, Αστῆ., απᾶ Εἶπι, αἲἰ Ὑτ. οιαῖξ 

{ο ἐταηε]αῖο δέ. 

8. 1/ Λοωευεγ τ0ε Ἰιαυε] Βοταρπιαῦ 
αἰπη]ητ]σ ΟµΕΑνΝ., ὃωέ 06 ο Ἰαιμο; 

βο 36ο, οπἑπρ Όωί, Τσκρ., Ο0ογ.: 

ἐι6γεΓογε ὠ]ιθι 16 ,, ἄΕΝ.: απᾶ 

Μαυΐπη, Αστπ.; ὃωΐ Ἱαιπςθε, Οοτ. 

Τεβῦ., Β18Η., ἨἘπημ., Ἐπν. Τὸ πιαΥ 

Ῥο ορβοτνθᾶ {ῑιαί Αυτη, εἰαπᾶς 81οπθ 

ἵα {55 ἰχαπε]αδίοτ οἱ δέ, ' αμ.” 

Τ1εγειοτὶἩ, ο.] ΒΙπλ. Ῥπν.: 16ἳ µε ὃᾳ 

ἐλεγεωλέ]ι οοπίεπὲ, ΑστΗ., θπᾶ (1 ὃς) 
Ἐσκρ., Οοτ., ἄΕΝ.; οὐ] ἴ]ιες ἐλάπρίς 

ὃ6 ωε ραφψεᾶς, Ίου. } ε πε ἐ]ετ 

οὐ] 06 σοπἰεπὶ, ΟΒΑΝ., ΒΙΒΗ.; υνίε] 

ἔλεξε υυε ατε 6, ΒΒΕΝΜ. 
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ϱ ταϊπιθηῦ, ἐποτα πι Ὑνς Πα] ὃο οοπ{θηῦ, 

ι ΤΙΜΟΤΗΥ. 

Ῥαΐ 0πεγ παῦ 

ἀθείτο {ο Ῥο τίοῖι Γα]] Ιπῇο ἑοπιρίαβίοη απά α 5Π856, απά ὑπίο 

1ΠΦΠΥ {οο]ἱβΏ απά λατ] ]αςΐ5, 01 πλ]οὮ Ῥ]αηρθ πιθη 1Π6ο 

1ο ἀθβίταοβίοη απᾶ ρετᾶἰΒίοἩ, Έοτ {πο Ίουθ οἱ ΠΠΟΠΟΥ ἵ5 ἰμθ 

τουῦ οἱ αἲ] ονΙ]; νο γή]θ 6οπιθ Ἠετθ οογείίπρ 44ἴοΓ, 

{μθυ ουτοά {τοπα {πο {α401, απἆ Ῥίετοθά {Ώεπιδεῖνος (ΏτοιρΗ 

νητὮ ΠΙΕΠΥ 5ΟΤΓΟΥΒ. 
.: Ῥνή ἔλλοι, Ο ππαπ οἱ σοἆ, Π9ο ἐ1οςο {πήποσβ; απιά {οἱ1ουγ 

αξίοτ τἱσηίθοιρποςς, ροἀ[παςς, {1/1, 1ονθ, ρα[16ποθ, τηθε]κ- 

10 ηθΒς οἱ Ἰθατό, Θίτῖνο {πο σοοά αὐτί[ο οἱ {ἱ61, Ίαγ Ἠο]ά οἩ 
εἴοτηα] 16, πἨοτουπίο οι ποτέ οα]]θοᾶ, απἆ ἴποα οοἩ- 

9. Ῥεείτείο] Βο Ἠπν. : το], Αστ. 
Επᾶ 1] οἴπες Ὑγν.; 56 ποίθβ Ο0Ἠ 

ο. τ. τή 
Ιπίο πιαπη] Ὦο ΑΌτΗ. απᾶ αἲΙ ἴπο 
οἴχαχ Ὑτ. οχοερί Ἴτο., Ώππν,, Ἐπν. 

ΤΗϊ5 ἱπβετήίοη οἳ {πρ Ῥτεοροβίήου, 

πησγθ ποῦ οχρτθββθᾶ ἵη {πο {οσῦ, 18 

ΒοΠΙΘίΙπΙΘβ του απᾶθεϊταρ]θ (οοπαρ. 

4ομῃ 11. 5, Ἀπᾶ 8εο ἙΒ]απί, Ῥαγίει 

2γὰεεέ, ϱ. 56): Ἠθτο Ἡοπεταχ 1{ ποπ]ᾶ 
Βθθτα Ῥθγπαϊββῖθ]θ; πειρασμὸν Βπᾶ 
παγίδα ἔλαβ βὐηᾶ ἴπ ο1οβος απίοη (668 
ποίς), απᾶ πο το]αᾖ]τε Ώθοοπιθβ Ρεΐζες 
βββοοϊαἑεᾶ τά 16 Ῥεϊποῖρεοϊ απίθ- 

οθᾶεπῦ, Τε ω]ίολ] Βο Ἅγιοι. 
τηθχίτρ {πθ[οσοῬοοἳ {ῃθαΐτινες, ἴποαρ]ι 
1η {πο Τια8. 16 15 οπ]σ «απο: υλίε], 
ΑΟΤΗ. απ 81] οἴπος Ὑγ. εχοερί Βτγ., 

81ο] αδ. Σἴμπρε...ἰπῖο] Ὄγεπελειι 

εοζπέο, /τοι,: ἆγομπο... Πίο, ΟΗΑΝ., 

ἩΠΕΜ., Βἴπι. ἄγ,. υπίο, ΟοΥ. Τοβῦ.: 

ἅγ.,.ἴπ, Αυτῃ. απᾶ τεπιαΙηῖηρ Ὑγ. 
1ο, Ευ] Βο Ίποι,, Ὦπαν.,; αῖ 

λέπάς οἱ ευίῖ, Ἡπτ.: ευἰῖ, Αυτη. απᾶ 
χρπιβϊηίπς Ὑτ.---ΑΡΡΣ. νηήλοπῦ ΑΠΥ 

ΣΘΒΒΟΗ. ἨΓΠ16...106γε οουεἑζπιβ 

α[τετ] Ἡῖα...οουεἰεᾷ αγίεν, Αστη.;: 
αου]11... ζωθίεᾷ αγ, Τσνρ., Όοτ., 

ΟµΑΝ., ΣΝ,, ΒΙβΠ.: σοιεφίψπᾳε, 
τοι: ᾖμδί/προ α)ίο', Οου. Τεβύ.; 

ω]ήο]ι εοπια γοαο]ίπᾳ α)ἱε Ίιαυε, ὅο., 

Έπν. ἼἩ9 Βεηίθηοθ 8 βοπιπ]Ώαὲ 

Α]κπβτᾶ, Ῥαῦ Βεεπι8 Ῥτθίεταδίθ {ο 
ἴπο͵ ἀιίθᾶ ἔχαπβΙαίοη 'Επᾶ βΒΟΥΠΘ 

{πτοπρ] οοτοίίηρ 15 Ίαυθ, διο., 88 
0ομγῦ. απᾶ οἴπθτθ. ΕἘττεᾶ] 
Βο αἲ] Ὑτ. οχοορί Αστη., Οοτ. Τ6βῦ., 

απᾶ Ἐπεπ., πΙοὮ ἱπβτί Ίαυο. Έει- 

Ίαρε {11ο ἐταπε]αίίοτ 'παπάετρᾶ, ος 

εβἰταγεᾶ απαγ᾽ (Ίαυε Όεεπ 1εᾷ αθίταφ, 

Ἐπγ.: 6ΟΠΙΡ. ποίθι ον Τἱὲ. 11, ), ΤΙΑΥ 
Μο ἐποαρ]ιέ α Π44819 ρτεῖετερ]θ. 

11. Απᾶ }οϊου] Βο ΑστΗ., ἄπν., 

ἘΙβΗ., Βπεμ,, Ἠπν.; ἴπο εχίτεπιθ 

απ]ςπατάπθββοξ «αῦ 5ο ο]οβε]σ{ο]]ου- 

Ίπρ "Όαί ἐΠοπ) τααγ Ἱπαυίν ἐπί6 1π- 
εχβοίηθΒβ, Τσνο. απᾶ {χο τεπιαϊπῖπς 
Ὑγ. εκοερί τοι. (/ογοί]νθ...εοἴ]ιεῖι) 
οπα6 {119 5εοοπᾶ δὲ ἵΏ ἰχαπε]αίίοἩ. 

Ραἰεποε] ῬΒο ΑπστΗ. απᾶ αἲ Ὑτ. 

Τη]ᾳ 18 {1ο τερα]ατ ἐταπβ]αὐίοη οἳ ὑπο- 

μονὴ 1η ἴπο Ν. Τ., πΏετε 16 οοοπΥΒ 32 

ἨπαθἙ. ΤἩθ οη]γ εχοθρΏοηπθ {ο {1ήβ 
ἐταηβ]αδοη αχθ ἵη Ῥοτη. . 7, ὁ ΌΟοσ. 
4, 6, ο Τ1888. 1. δ. Όπ ἴ]θ ἴταθ 

χηθβηῖπρ 5θθ ποῖθα ον 2 Τΐπι, Ἡ. το, 

Ἀπᾶ οἩ. Τῖΐ. Ἡ, 4. Μεε]πεε» οἱ 
Πεατί] 3 Μεε]πεδε, ΑΌτΠ. 

14. Φἰγίυο ἴ]ιο φοοᾶ οὐ γε] Βία, 

βἰγέ[ε ἐ]οιι α ϱ. δἵγ., Ὅτοι,: Πρ]ὲ ἐλο 
σοοᾷ Λ01ΐ, ΑὉτῆ. Επᾶ αἲ] οἶποι Ὅγ. 
[α. ϱ., Όον. (Ρομ)]. Τ16 {ταηβ]. ἵη 
119 ἰοσί ἶ5 απᾶουὈίθᾶ]σ ποῦ βαγϊβίβο- 
{οσγ, Ὀαῦ {8 ροτΏαρς 8 {419 πἹοχθ θχθοῦ 

ἔπαη ἔπαί οἳ Αστη. 
Ἠγετὶ οα]]εᾶ] Αγὶ  αἶθο οαἰεᾷ, Αστη, 
Τ]ιοι σοη/Γεδεᾶςί] Βΐπι. Ἐαπν., ἀῑᾶοε 

σ0π/εξθ; Ἰακίε Ἀποιεϊεσ]ίᾶς, Ὑγτοι,: 



ΟπΑρ, ΥΙ. ο---τό. 
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οἩατρο {16ο Ῥοΐοτο (οά, Ὑῆο Ῥτοδοτεύι αἱνο αἲ] {Πῖπας, 
απᾶά ὀσ[ογε ΟἨτὶδύ «θεαβ, π]ιο απάοτ Ῥοπίίις Ῥ]]αίο Ῥοταο 
πέηθβς ο πο σοοἆ οοη/[θβείοη, ἴΠαῦ ἴποι Ἱεερ πο οοπι- 14 
πηαπάπηεαῦ πλου αροῖ, ποὺ τερτοδοἩ, τω] ο αρ- 
Ρεατίηρ οξ ους Ἰμοτά ᾿ 6815 ΟἨτ]ςὺ: ὙΠΙοὮ ἵη Ἠ]ς ούΏ 5εᾶβοης 15 

Ἠο εἶα]] εἶναι, τυῇο ἵδ ἴπο Ῥ]εεεεά απάἆ οπΙγ Ῥοΐεπίαίο, 

ἴπο Κίπσ οἳ Κΐπρς απά Τμοτά οἱ Ἰοτάς; νο αἱοπο ΠαίἩ 1πι- τό 
πιοτίαΗϐγ, ἆγγε]]ῖης ἵπ Πο]ιῦ υπαρρτοβο]λαβίθ; Ὑίοπι ΠΘΥΘΓ 
ΤΩΞΏ ΒΕΥ, ηΟΓ 08η 5ΘΘ: ο πΊοπι 6 Άοποιας αηά οἴθγηδ] 

χηϊρῃ6, Αππεη, 

]ιαβὲ πιαᾶς, ΟΟΥ. ΤθΒύ.; ]ναδί οοπ/εβθεᾶ, 

Έπεμ.; Ἱαεὶ ϱγο[εεεᾶ, ΑὉτΗ. απᾶ 

119 οἶμοι Ὑτ. Τ]ιο σοοά] 
4 σοοᾷ, ΑΌτΗ. αηᾶ α11 Ἐν. 

Οοπ/ερείοπ] 8ο ἘῬπημ.: ϱΡΥ0/εβείοἨ, 

ΑστΗ. απᾶ {μθ τοπιθπίηρ Ὑγ. οκοερύ 
του. Ἰποιρεῖεο]η/βα. 

14. Οᾖατρε ἴλπεε] 8ο ἄπν., Ἠπτ.: 
σοπιαωπᾶε {ο ἐ]εε, Ίου, ΏΗΕΝ, (011. 

19): σἷνα ἐ]νεο Ἰιαγβο, ΑστΠ. απᾶ ἴπθ 
οίμοι Ὑτ. Ῥε[ογε] Βο Ὑπτοι.., 

Οογ. (οοἱπ), Ἀπεμ.: ἐπ ἐλε εἰρ]ιέ οὗ, 

ΑστΗ, απᾶ τοεπια]ηίηᾳ Ὑν. 16 ο6ἵ- 

{βίη]γ Ώσιο 66618 ἀθβίταΏ]θ ἴο Ττ6- 

βθστο ΄Ροέοτθ’ {π Ώοῦὰ Ῥ]αοθς: οοπ1ρ. 

ποῦθΕ. 2γεδεγυεί] αἰίνε] 

Ἀθιάσ]επείῃ, ΛΌτηῆ. Ὁπάεν] 

βο ϱ]! {19 Ὑν. οχοορί ΑσΤΗ., Οοτ. Τθβύ., 

Ἀπᾶ Ἐπτ., πο αᾶορί {16 1ου] 

26/οτε. Ῥοτε ιΐζπαθο ἰο 

λα, ἃο.] ἩἨπεεθεᾶ α σοοᾶ σοπ/., 

ΑστΗ,, ἄπν., ΒΙΕΗ. (2Υ0/:). Ἐπτ. (ί]ιο 

σοοᾶ): υἰέπ. α ϱ. ὠὐπεθείπρε, Ταν», 

Οογ., Οπλν. 

4. ΤΠο (1)] 8ο αἩ] ἴ1πθ Ὑτ. εκοερέ 
ΑπτΒ., ἄπν., 98. Εελοιέ γε- 

Φτοας]] 8ο Ἐαν.: απγεδη]εαδῖ6, ΑΌΤΗ., 

Πτνρ., ΟΗΑΝ., ΕΝ., ΒΙ8Η.; ἔγγερτό- 

επαιθῖε, Ἅτου,:; υπγοργοπεαῦϊθ, 097. 
(0ο); δίαπιεῖεβεε, Ώπενμ. ΤἨ9 οοἩ- 
ποχῖοα οἳ {ιο αἄ]θοβίτθς η ἐντολὴν 

1 Ῥοτλαρς πιαᾶρ |. Πθ16 οἶθβτετ Ὦσ 
{ρ οἩαηρο: βο τι πλοπί βροῦ, 

τιέποιέ Ὀ]επαίαα; οΟΠ1Ρ. ΠΟὔ0ΘΒ. 

16. Ηί6 ουπ] Βία, Ἐπν.: Μίδ, Αυτη. 

Ψεαεοπε] Τηπιο, Ττκο., Οογ. (ΦοἱΒ), 
Οµαν., ἄπν,; ἰίπιε, Αυτη. απᾶ {ιο 

τοπιαΙπῖηρ Ἐν. Ἠ/Πο {5] Βο 

Άστε,, {οΠοπίπς αἲ] πο οἷᾶςν Ἐν. 

εχοερύ Ὑτοι,, ΏΒΕμ., πἩ]οὮ ραί {ΤΘ 

ποπηηβζίτο Ετεί, απᾶ Όογ. Τεβῦ., 

ψΠ]οὮ 15 ἀθίροινθο. 16 που]ᾶ 56οτα 

{παῦ Πο ἠπβοχίίοτ οἱ έπ]ο 18’ 18 Ἡείθ' 
Ἐν 181 Ίθμς ετΙ] ἵπαπ {πο Ίοες οἱ οτᾶατ, 

ΟοπγΏθᾶβχθ οἩαπρθς ἴπθ αοἢτο Ιπίο 

Ρ888., «9θ ταθᾶθ πιαη]{θςί (2) Ὦ7 ἴπο 

οπ]γ, όο.ι---- ἀπα[θᾶ ἐταπε]αέίοη ενας 

ψΊο]1γ {8118 εἩοχό οἱ 1ο παα]οβῦγ οἳ 

119 οτἱρῖπα], 

16. Αἶοπε] Βο τοι. οπῖή, Αυτη. 
απᾶ αἲἰ οἶμει Ὅτ. ἀποπιογία[έ] 
ου. 81οπθ Ἀδς {πε ηοεθα]ο ἰχ818- 

1β61οπ υπᾶεαᾶεῖψποἙ. 14ρ1έ] 

Βο τσοι,, Τσπν., ΒΠΕΜ., Βσν.: ἐλε 
Μἱᾳ]έ, ΑστΕβ. απά [Πο τεπιθπῖηρ Ὑν. 
εχορρῦ Οο7., α Ἱὲρ]ιε. Ὅη- 

αρργοαε]μαῦὈ]ε] 8ο ἘΒπν.; βἰταϊ]ατίψ 

Έπεμ., ποὺ αοοεβδζθῖε: ο]ηο]ι πιο Ίιατι 

εαπ αρρτοαε]ν ωπΐο, ΑὉΤΗ.; {0 λίσ]νε 

ποπιατι πια! σ0πι6, Ὑπτοι,.1 ἐ]αί ΠΟ πια 
οαπαξίαφπε, ΤΣΝΡ., Οον. (οἱ), ΟπΑΝ.; 

ἐλαξ ποπε οαπ αἰείπο υπίο, (ΕΝ., 

ΕΒΙΡΗ. (πο πιαη). Νευετ πιαη 
αω] Βο Ἔσνο., ἄΕΝ.: ποπε ο) πιο 

εἶφε, Ὑγτου.; ποπιαπ ἄψᾶ εµετ 86, Ο9Υ. 

Τρβί.; πο πιαη Ἱαῖ]ι θε6Ώ, ΑΌΤΗ. απᾶ 

τοπια]π]ηρ Ὑτ. 
Ἔέεγπαϊ πρ] ΌῬουεν ευει]αείπρ, 



240 ι ΤΙΜΟΤΗΥ. 

17 ΟἼωγσο ἔλοπι {ναί αγ τίοὮ Ίπ ἐΠὶς ποτ ποὺ ἔο ο 
Ἠρλπηϊπάεά, πος {ο Ῥίαος {πείς Άορθς οπ΄ ἔιο αποετίαϊπΏγ 
ος τῖοιθα, Όαΐ ἵπ ο, π]ο ρἰνείΏ τς αἲἱ ἐ]ηρς τίοἩ]γ ἔοτ 

18 οπ]ογπησπέ; Ελα {ἨθΥ ἆο σοοἆ, {]αῖ {Π6Υ 6 τίοὮ ἵη ροοἆ 

πνοτκς, Ὃο {τθο ἵπ ἀῑκιιοαδίπρ, τεαάγ {ο οοτητηϊιπ]σ8{θ; 

το Ἰαγίηρ ἩΡ Ίπ βἴοτο {ο {Παπιρε]γες 4 σοοά {οαπάαίίοη αρα]ηςύ 
ἴῑιο ὤπαρ {ο 9018, {μα {ἨθΥ πηαΥ Ιαγ Πο]ά οη έ1θ ἴγαο Π{6. 

3ο Ο ΤϊπιοίἩγ, Κοορ {1ο τας οοπωπα]ἔεά ο {166, αγοϊάῖης 
ἴπο Ῥτοίαηθ ῬαδΌΗπρς απἆ ορροβίδίοη5 οἱ {πθ {α]5ο]γ-οα]]οά 

αι Κπογ]εάσε; πΏϊοἩ 6οπιθ ργοίββεῖησ Ἠανθ ροπθ π]ά 1π αἲῑω 

οοποεγηῖης πο {1081, (τασς δᾳ πΙζἩι 19ο, 

ΑστΗ.; ροµεγ εἴεπαῖ, Ἠπν. ΤΠ 

β8Π1θ αά]. 18 ρτεβοττεᾶ Ὦσ αἲ τεπηβῖη- 

{πρ Ὑγ. εχκοερύ του. (ἴπίο τοζ]οιέετ 

επᾶε). 

17. Νοὶ ἰο δε] Νο Οοτ. Τθ8ῦ., 

Έπεημ.; βἶτι, Ἅτου.: ἐ]ιαί {νου ὃε ποί, 

ΑπτΠ. απᾶ τοπ. Ὑτ. ΒΗρ]ί ϱαπρο, 

ἄεειρηθά {ο οὐτίαίο {1ο εαρροβίοἩ 

πας {Πο οπἱρίπα] 18 ἵνα μὴ κ.τ.λ. 

1ο ἰταπαιίοη {ο ἴπθ Ροβίθῖνε βἰᾶρ 
οἳ πο οσἹοταίοη ΊΏ πετ, 18 ἴπιβ 
88ο Ῥθοσππθς ελσΏ{]7 ποτε {ε]Ηπρ απᾶ 
ἀϊδμποῦ, 
Το Ῥίασε ἐ]εῖγ Ίιορεε οπ] Είπα, Ἠατ., 
λαυε ἐ]είγ Ίιορε 9εί ο: ἰγιδὶ {π, ΑὉΤΗ. 

απὰ ἴπο οἴποι Ὑγ. ({ο ἐν., Οογ. Τεβῦ., 

Έπεν.) εχοερί Ὑτοι., ἐο Ίιορε ἵπ. 

Τ]ιε ποεγαϊπίν ο] Ῥο Οον. Τοβί., 
ΈΠΕΝ., ΒΕγ., απιά Εἶπῃ. (οπαἡετπρ 1116) 
Μαι. Απᾶ ΑὉτΤΗ. Ματρ.: μποετίαίΐπ, 

ΑὐΤΗ., ΟΠΑΝ., ἀΕΝ., Β18Η.: ἴ]σ Όπι- 

σεγίαψπε, ΤΣπν., Ο9Υ. 

σοᾶ] ΤΊε 3" Ηυίπρ ἄοᾶ, ΑΌΤΗ. 

αἲι ελίπρε γιοι] " Εἰο]ῖν αἲἲ ἐῖπρς, 

ΑΤΤΗ. 02 επ]ογπιεπ{] Εου 

{ο υ86, ΎΝασιι: {ο επίοι/ο ἐ]επι, Τχνυ., 

Οογ., ΟΕΑΝ.; {ο επ]οή, ΛὉτΗ, απᾶ τε- 

πηθάπήηρ Ὑτ. 

18. Ῥε /Τ6ε ἵπ, ὥο.] Πεαᾶη 1ο ἁἷς- 

πίδωίο, Αστη., Εν., Ἐπν.ι Πρίεῖι 

7ου ἰο ϱύμαο, οι. γεᾶψ {ο ρσυς, 
Τγκρ. (ΟΕΑΝ., ΒΙβΗ., ὃε γ.); σειθ,., 

Ἰοὐέ]ι α (οοᾷ ωφ1ῖ, 095. (0οὔ); σίιε 
δαεΜῖψ, ΒΒΠΕΝ., ᾷεαᾶγ] Ἠϊίπα, 
ΑΌΤΗ., ΒΕ7. 

το. Τ16 τηε] " Εεγπαῖ, ΑστΗ. 

ο. Τ]ε ἰγιμδὶ, Φο.] Τ]ιαί ιο]ηέσε] ἐς 

σοπιπιἑτεᾶ {ο ἔ]ηι ἐγιθί, ΔΟΤΗ.; {]ί ἄε- 

Φοεί (οὗ ἐάπρ Ὀέία]επ {ο 11ος), Ί1οτ,; 
ἔ]ιαί ο]ῖσ]ι {8 Φευεπι {]νε ἰο Ἱιορε, Ττπ9., 

ΟµΑΝ., ΕνΝ., ΒδΗ.: λαέ ιο]λίο] ἱς 

οοπιπιἑεᾷ υπο {1ιε, 69Υ. (θοίχ), ἄξν., 

Ἐπν.; ἐ]ε ἀοροβῖίαπι, ΏΠενε. 

Τ1ιο ΡΥΟΓ.] ΑΌυτῆ. απά 1ο οἴπει Ὑν. 

οχκοερί ΒπΕνε,, ἨΕγ., οπα{6 ἐπ ατο]ς, 

Τ119 ἐταπο]α οι οἳ βεβήλους, υπροδίῖη, 
Ἐπκο., Οοτ. (Οοὔ), Οµαπ., ἄθβειτεξ 

τθοοτᾶ (πρ. Ἔτο[απε] Ῥτο- 

Ίαπε απᾶ ναΐπ, ΑσὉτπ. Τ]ο 

/αἰεεῖη-εαϊϊεᾶ Ἱποωἰεάπε] Βο Ῥπεν. 

(οπηἑμηρ 1ο): ]αΐεε παπιε οἱ Ίειπ- 

πήπσε, τσι. α Γαἶδε παπιε οἱ Κποιυ- 
Ίεσε, 0ου. Τεβί.; Ιεποιοίεῖφε τω]ίε]ι ἐς 

/αἱθεῖη 5ο οα[]εᾶ, Ἐαν.; εοἴεπος, Γαἶδεῖι 

80 σα1ϊεᾶ, ΑΌτΗ. απᾶ τθπησ/ηῖηρ Ὅν. 

21. Παυδ ϱ0π6 ιοῖᾶε, δοι] Εε]ζεπ 

ἄοιπθ, του. ἄγά Γαἰἶ ααφε, ΟοΥ. 
Τοδῦ.; οττεᾶ, ΟΚΑΝ.; ᾖαυο ετχεᾶ, 

ΑΌτΗ. απᾶ τοπικ]ηῖπρ Ἐν. Ἐπρ]ίβ] 
1ά]οπα 86ΘΙΙΒ Ἠθτθ ἴο τεπῖτο {πο {π- 
Βετβου οἳ “Ἠβτθ) αίοτ 61ο Ῥρτθβεπέ 

Ραχοϊρ]θ. Αά πο οπᾶ οἳ ἴλθ τετβο 
ΑΌτα. αἀάβ άπιεπ. 



ΤΗΕ, 5ΕΟΟΝΡ ΕΡΙΡΤΙΕ το ΤΙΜΟΤΗΤ. 

Ῥλσν 8Ώ αροβ[]θ οἳ 6θεις ΟἨτὶσ Ὦ7 ιο ν]] οἳ οά, ΙΤ. 
{οχ ἴπο ρτοπιίςθ οί 6ο Π{ο γἨῖοἩ ἶ5 ἵπ Ομηῖσέ ἆοδαβ, 

{ο Τποῦ Άγ, πι Ῥε]ογαά ομ]]ά. (ταορ, τ1θτοΨ, Ῥθαοθ, {Γοτη 3 
οά ἐ]ο Ἐαΐμος απά ΟἨεςὲ «θξας ος Τιοτά. 

1 ὑμαπ]ς ἀοά, Ψποπη 1 5ουνα {τοπι πο ἑοτο[αίμοτς γε] α 3 
Ῥατθ οοΏβοίθησθ,---8 υποθαςίηρ 15 ιο τοπιθπωργαηος ΙΏο]ι 
1 Ῥαγο οἱ ἴπερῬ ἵπ ΠΙΥ Ῥταγετς π]σΏί απά ἆαγ, Ιοηπρίτο {ο 4: 
5οο ἴποο, Ὀείπο πηπά{α] οἱ {61γ ἴεατα, ἴλαῦ Τ τααγ Ὦο Β]]οά 
ψη(Ἡ 1ου; Ὀοῖηρ ραῦ ἵπ τοπηεπηὈταποῬ οἱ ἔ]λο αη{οίσηθά {1141 5 
Ολα! 16 ἵπ ἴπθο, Ἠ]οἩ. ἀπε]ί Ἀτεῦ ἵπ {Ἡγ ρταπἀτηοίμες 

1ιοἵς, οπά πγ παοίπος ΕπῖοςῬ, απά 1 απι ροτβααάεά ἐλπαί έ 
ἄτωοί[ειᾗ 85ο 1Π 1Πε6. 

τ. ΟΙηήείιορμε] "ετες. 6ἠ9., Απτη. 

Σον πε] Κπαϊβτίγ Ῥαῦ ταοχθ Ῥοτί- 

ῬΗταβή]οβ]]σ, ΣΥπο., ΟοΥ., ἴο ῥΥσασ]ις 

ἐλει α[είν εις, Ἡτστι; αορογά(πῃ ἐο ἐῇ6, 
ΑΌτΕ, απᾶ τοπιθὴηίπρ Ὑτ. 

Τ]ιε Ἰε] Ῥο Οον. (οοἱα), ΈΏπαν., 
Ἐττ.: ἴε, Αυτῃ. απᾶ τοπιαίηῖαᾳ Ὅν. 

1. η δεϊουεᾶ ο]ίᾶ] Βο Βν.: πι 

ἄεατῖ δεῖουεᾶ 80η, ΑΌτΗ.; Πήβ πιοβίε 

᾿ἀετιυοτὲ]ν ΟΠΕ, τοι λές δεῖουεᾶ 8., 

Ἡτκν., ΟΠΑΝ.; 1 ἄσατε δ., Όοτ.; ή! 

πιοοδὲ ἄεατα δ., Όον. Τθ8ΐ.: πΠγ ὅ6- 

Ἰομοά Α., ΈΕΝ.; ω Ὀεῖομεά 8., ΒΙβΗ.; 

τῇ] ἀεεγεδὶ 9., ἨΒΕΜ.; 50 Ποῖθ οη 

τ Τήπι. 1, 2 απᾶ Ερῃ. νὶ. αι (Τγαπεῖ,). 
Ἄεασε] Ἀπᾶ φεασε, ΑΌΤΗ. 

3. «4γιωγε] Βο0οτ. (ροἵρ), Ώπαν., 
Ἐπτ.: Ρε, ΛΟΤΗ. απᾶ ἐπο τοπιαἰπίηρ 
ὓγ. οχοερί τοι, οἴεπο. 48 

απεθαείπᾳ, ἄο.] Τ1αί υὐλοιμί οεαρίτῃ 
1 Ίαυρ γεπιεπύγαποε, ΆΌτῆ., ἄΕνΝ., 

Ἠ1δΗ.; ΓοΥ τυέ{]ι οιέε σεεδ/Ί0ε 1 Παιιε 

οπημπάς, τοι έ]ιαί τυζε]οιμέ ο. 1 Ίπα]ε 

ππεπείοη, Ἰτκν., Ο9Υ. (φοἱ), ΟµΑΝ. 

Έ οι νΠΙοὮ οα15ο 1 τοπιῖπά ἐ1ορῬ {ο 6 

(απο οι): ἐλαὶ υυζέ]οιμὲ ἐπλαγποέθεῖοπι 
1 Άαμε α πιεπιογίε, ἘΒΕνι, ; οιῦ πι- 

οεαρῖπρ 5 ΤΙ γεπιεπιόγαποε, Ἐν. 

4. Ἰοπρίπσ] Βο Ἠπν.; απᾶ 1οπρα, 

Οοτ.; ἀεοίτγπρε (π{(ποαί ΕΥ ΙΠίθη- 
βϊτο οτορ ϱῖτεη {ο ἐπί), τοι, θπᾶ 

811 οὔ]αυ Ὑτ., εχοερί ΑστΗ., ϱγεαίῖ 

ἀεθίγίπρ. 

5. ΒῬεϊπι ραΐ, ὧο.] "πε 1 οαῖϊ 
{0 φεπιεππῦγαπσθ, Ασ18. 

Τ]ιαϊ ὁί, ἃο.] Βο Τχνρ., 0ου, (Ροὔμ), 
ΟπανΝ., ἄπνΝ., Β16Η., οχκοθρί ἐλαῖ ἐπετ 

Ῥαἱ αἴδο Ι8861 ἐλιαῖ ἐπ έλεε αἴξο, ΛὉΤΗ., 

ΈἨΠΕΜ., Ώπν. (οπαϐ5 ἐΠα)); ἐ]αί ἄἲ ἴπι 
ἴμεε, που, ἘῬεταρίοιΙίγ 8θεπ15 {ο 

τοᾳπίτο ἴπ ΕιηΡ]ςΏ {1θ τερε[ίήοπ οἱ 
19 γετΏ. 

6. Γον ωλίο]ι οαβε] Ῥο Ὑτοτ,, 

απᾶ (ἐ]ς τυηγεῇ) Οον. Τε, Ἠπεμ., 
Ἐπγ.: 106γε[ογε, ΑΌτη. απᾶ {πο τθ- 

πηθαπίηρ Ὑγ. Οοπιρ. ες. 12, ΨΊ8ΓΘ 

ΑΌΤΗ. ῬΥΘβΘΥΥθΘ6 ἴμθ ταοτο Π{θιβ] 

ἐταπβ]βοἨ., 
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αἰῖτ αρ {ο ρἱῇὲ οἱ ᾳοᾶ, πΏίολι 15 ἵπ θῬ {Ώτοιρὴ πο ]γίης 
ἤ οἩ Οἱ πιΥ ἸἨαπάβ Ῥοτ ἄοά ϱ8νθ 5 ποὺ ἴμο Βρίτί6 οἳ 

οοπαχάἀ[σθ, Ῥαῦ οἱ Ῥοψετ, απᾶ οἱ Ίονο, απά οἱ 5οἱί-σοπίτο]. 

8 Ῥο ποῦ οι αβΏαπιθά {Ἠθπ οἱ ἴιο ἠο5πιοπγ οἱ ο 
Τιοτᾶ, που αύ οἱ τηθ Ἠ[ς ρτῖκοποσ; Ῥαῦ ταίλοτ ι/ΐοτ αῇΒ1ο- 
6ἱοπ6 γη] Ἡ πιο {ος ἴἶιθ ἄ.οβρα] ἵπ αοοοτάαηοθ ΥΙΡΡ λε ρού/θτ 

9 οἱ (ο, πο βαγεά αβ, απά οα]]θά 116 ΙΕ απ Ἠοὶσ οδ]Ηηᾳ, 
ηοῦ αεοοτάἶηρ {ο οἳΣ γγογ]κ5, Ὀαῦ αοοοτάϊίηρ {ο Ἠ]5 ο/η ΡΙΙΤ- 
Ρο58θ απά {πο σγαοθ ἨΠΙΟΏ γγας ρῖνεη τι ἵη ΟἨτῖεῦ «6ρας 

το Ῥεΐοτο αἴθτπα] πιοα; Ῥυΐ ΠαἩ Όθου ποὺ παᾶο πιαη θδῦ 

1 γοπιὐπᾶ {λαο 1ο] 1 ριῖ {16ο ἔπι γοπιεπι- 

Ὅγαπεε ἐ]αί έλοι, ΑΌτΗ., ἄπκ., Β16Η., 

Ἐπν.; Ι ποπεείε ἐλαίέ ἐλοι, του; 1 

γυαγπο ἴλπο ἐμαὶ ἐλοι, Τσπο,, ΟοΥ., 

ΟπΑπ. 1 επλοτίε 1ο, γί ἴλοι, 0ο. 

Τοβυ.: 1 αἀπιοπύ]ι ἐπεο ἰλιαί ἴλοι, 

Ὥπην. ΤπουρΏ αἲ {19 Ὑγ. αἀορί 
Ες ρονϊραιτββίς, 16 ϱΗ1] 6εοπας ἀρείτα- 
Ῥὶθ {ο Ῥταβοιτο {πο βἰπιρίο ἐπί. 1 

οπ]γ {ο ἀἰδαπρι]βὰ 10 ἔτοπι ἵνα να 

βαθ]., ΠπΏΙοἃ πο ΙΥ18], οἳ Οομγῦ., 

ΕΤ οα]] ἴπεε ἴο ταδε ῃγβησθ, ἰπαί 

ἴποια πιαγοβί, ἆο., 586Π18 ΕΜ] πποτθ 

ἄθοίᾶεᾶΙγ {ο ἱπαρ]7. 
Τ]ηποιρ]ι] ῬΒο Ἐπν.: ψ, Αυτῆ. απᾶ 

αἲ] ἐ1ιο οἴ]ει Ὑτ. Ταφίπρ οπ] 
Βο Οου. ΤΣΗ, Ἐπν.: ἐπιροβίδίο, 

Έπαν,; ριέίπιρ οηπ, ΑὉτῃῆ. Απᾶ ἴπθ 

οἴὔπος Ῥγ. (οπ ρι., τοι). 
πε σανε] 8ο Ὑτου, Ἠπτ.: ᾖαΐ]ι 

εθΐνεπ, ΑΌΤΗ. απᾶ 81] {πο οὔμει ν. 

᾿σοωαγᾶίσε] Ἓεαν, ΑΌὉΤΗ, απᾶ ἴλο 
οἴλει Ὑγ. οκοορῦ Ἠ/τοτ,, ἀγοᾶε; Ἐπγ. 
/εαγ/ιῖπεε. 1 πια Ὦθ τεπιατκθά 

ἔπαῦ {1ο ἄεπεταΏη 18 ἴπθ ΟΠΙΥ τοτβῖοη 

ψηίοὮ απος α οαρ]{α1 ο ’ Βρίχί0. 
Απάᾶ οἱ ἴουε] ΑὉτΗ. εᾱ. ιόει οπαΙϐ8 
απᾶ. δε[]/-οοπἰτοῖ] 4 θοιυπά 

πήπᾶ, ΑΌὉΤΗ., ΗΝ., ΒΙβ8Η.; εοὖτε- 

π6886, του, Οοσ. Τθβῦ, ΟΒΑΝ.; 

βοὔχεπεβ ο) π/πάαο, Ἱσνο.; έᾳ]ὲ Όή- 

ἀεγείοπάγιᾷα, Ο9Υ.; δοὐυτγίειίε, Ώπεκι,; 

ἀἰδοίρίίπα, Ώπν. 

8. «ελαπιεά ἴ]ιεπ] 4δ2]απιεᾶ ἐ]ιογ- 
/ογ6, ΟΟΥ., Ἠπν.; ἐ]ισ)οΓογε αδ]., Ασηπ., 

0ου. Τθβῦ., ΟµΕΑΝ., ἄπΝ., ΒΙΒΗ., 
ῬΏπτπμ. ΝΟΥ γεί] Νοτ, Δυστη., 

Ο0οτ. Τεεί., ἘῬπεμ., Ἐπν.; πεί]ε, 

Ίπποι. απᾶ ἴλο τεπιαΙπῖηρ Ὅν. 

Ῥωΐ γαἰλοτ] Βι, ΑστΗ, απᾶ αἲ] τν. 

Τσνν. Ἠοψετεν α4ᾶς αἶδο αξῆετ φοερεῖί; 

Όοτ. αἴθετ αἀπετείίε. δαῇετ, 

ὥο.] Βΐπο,, ἐγαμεγῖ υἱέ]ι πιο ἐπ ἐς 
σοερεῖ, Ὑτστ.: ὃε ἴ]οι ραγία]ετ οἳ 

λε α[Πἰοίίοτ οἱ ἐλε ἄ., ΑστΗ., Εν. 

(οπι, οι); διῇταο 1]οι αἀνστείίε 

αοζέ]ι ἐλο ϱ., Τχντ. (οσα, ἔλοι). ΟοΥ., 

ΟΗΑΝ., ΒΙΑΦΗ.; Ιαδοιέ τογέ] ἔλε α., 

Οου. Τοβί.; ἐγαιμαῖ ου] ἐλε α., 
Ῥπεμ.; δαῇεγ λατᾷς]έρα τοι ἔῑε 

σοεφεῖ, εν. 1π αοεοτάαπσε 
οὐ] 4 ΐν, Ίντο; ἔλοτοιο, Ττπν.; 
αεοογάϊπρ ἴο, ΑΌτῆ. απᾶ τεπιθ]ηῖπρ 
τν. 

9. δαυοᾶ] Βο Τσκν., ΟΒΑΝ., ΒΕν., 

απά αἶπι. τσ, ἄε]γιεγίᾶς: Ἰιαῖ]ι 
βαυεᾶ, ΑΌτΗ,, Όου., ΕΝ., ΒΙΕΗ.; 

λαξ]ι ἀε]ψιιογεᾶ, 0ου. Τορῦ., Ώπαν. 
Τ]ιο ϱγασε] ἄταςσε, ΑὉΤΗ. Επᾶ Β]ἱ ἐν 
οἶμον ν.: Όαπό Έσκο, μῖτοῦ ο]ίο]ι 

στασε ἵπ πο ποσχῦ οἸβιςθ. 966 Βο]ιο]θ!. 

Ἠπίε, ϱ. ται (εᾶ. 4). Εεγπαϊ 
ἐἰπιες] Βἶπι. Ἐπν., ἐίπιος οἰεγπαί: Ίλια 
ογίά ὂεφαπ, ΑὉΤΗ., Ο8ΑΝ., Β6Π.; 

Μο ιυογ]ᾶ6 10ᾳ8, Ἱσνο., ἀΕΝ.; ιυογίάεῖη 

Έπιεςδ, τοι} ἐ]ιο ἐπ ο) ἐ]ιε ιυογ]άο, 
6ου. (οὐ); {λε εοσιίατ ἰίπιες, Ώπεν. 

1ο. Παϊ]ι δεεπ] 18, ΑυτΗ. απᾶ 8]]. 
στ. ΤηποιρΏ] Β4, Αυτη. πᾶ 

1] Ὃν. Τπουρᾶ «Ὦγ) 188 ΑΡΡΥ, οἱἴθη 



ΟµΑΡ, 1. Τ---τά. 

ὕλτουσἩ (1ο αρροασίης οἳ οι Βαγίοισ :εδας ΟἨτίδέ, πι 
Ἠο πιαἆρ ἀθαίλἩ οἱ ποπθ οβθοῦ, απηά Ὀχουσ]ιέ 11{ ειιά 1ΠΟοΥ- 
ταρίοπ {ο ΠσΗί ἐλτοιρ]ι {ο (οβρο]: Ὑλμετευπίο 1 πας 
αρροϊηίθά α Ἠθτα]ά, απάἆ απ αροδί1θ, απάἆ α ἴθαςμογ οἱ {μα 
(θπί]θ8. Έοτ π]]οῖι οααςθ 1 5αῇος αἰςο ἔἶιθςο ἐΠΊπσβ: ηθ- 
νοτί]είοςε Τ απ ποῦ αθλαπιθά; {οτ 1] Κπον Ίη πἶοπα 1 Ώανο 

ραίΐ τιγ ἐχυδί, απά Τ απΏ Ῥογευαάεά ἐλαί Ἡο 15 αὓ]ο {ο Ἱκαορ 
πο τας οοπηπα]ῦθά 6ο πιο αραϊηδῦ ἐ]αῦ αγ. Ἠοιά {1ο 
Ῥαξύοτη οἳ φουπά ποτάς Ι]]οἩ ἴἶνοια ἨἩθατάθςυ {τοπι πηθ, 1η 
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11 

13 

13 

{1{Ἡ απἆ Ίονο π]ϊο] 15 1 ΟἨτ]ςῦ εσας. πο ροοἆ ἰτυςύ 14 

οοπηπηϊ θὰ {ο ἐλεε Ἱκθορ ἰλτοιρ]ι ἴο Ἠοίγ ἀΠοςί γίοἩ 
ἆπο]]εία ἵπ ας. 

1η Ἐπρ]ίςἩ {ιο Γοχορ οἳ 'Ὦγ πιθαπ οἳ,) 

ψεί Ἠστθ, οἳ αοοοιΏῖ οἳ {μθ διὰ Ὦε]οτ, 

16 αεοτης Ῥθςύ ἴο 09 ή ἔοστα ΊΠ {χΕ]8- 
ο. Ἡγλεπ Πε] Ἡγπο, ΑΌΤΕ. 
Απᾶ Εἴπι, 811 οίἶμος Ὑν. Μαάε 
ἄεαϊλ, δτο.] Οοπαρ., Λαϊ]ι ἑα]ιόπι αα/6 

43 ροεγ οἱ ᾱ., Οου.: αέ] αδοδίε]ιεᾶ 

ἀσαίμ, Άστη., ἄΠΝ,, ἘἨπν. (οπι1{β 

Παί]); ἀῑείγιηιεᾶε εί], Ὑτου., απᾶ 

(Λαΐ] ἄ.) 0ου. Το50. Ἐπεμ.; Γαΐλ 

Φιύ ατυαγ ἄ., ΤΣπὈ., ΟΒΑΝ., ΒΙΘΗ. 

Ῥτουρ]ί] Παί]ι ὀτουφλέ, ΑΌτΗ. 

Πποονγιμίίοπ] ΒΘο τσι. (υπεογ.), 

ἨπΠΕΜ., Ἐπν.: ὑπιπιοτίαδίψ, ΑστΗ. 
Ἀπᾶ {19 τεπιρ]ηϊπᾳ Ὅν. 

11. 1 τυαε] Βο Βσπν.: Γαπι, ΑΌΤΗ. 

απάᾶ ο] οἶπες στ. Μεγαίά] 
Ῥγεασλεν, ΑὉΤΗ. Απᾶ 81] Ὑν. 

14. ἨΠίε]] Α5 1πτοχ. 6: 5ο Ἠγτοτ..: 

116 τολίεΝ, ΑΌτπ. απᾶ τοπιθίπῖης Ὑγ. 

1 ευῇεν αἶκο] Βο Βπν.: 1Ι αἶθο ε[εή, 
Αστβ. απᾶ ἴλο οίπου Ὅγ. θχοερί Ἠίτου,., 

Οο. Τε50., Ώππμ., αἴθο 1 δῇ/γε. 
Τη 10]ιοπο, ἆο.] Βο ΟπΑν., Ὀαῦ ψ]έἩ α 

ἀῑβογθπέ οοππεσίοἩ: 10Ίοπι 1 Ίιαυε ὃε- 
Ἰευεᾶ, Αυτη. απᾶ 41] οἴπες Ὑτ. ({ο 
10οπι, Ί1ΟΙ.). 11ο ὑγωεί, ἄο.] 

14 ἄερονὶ (οΥ ἐλίπᾳ ρωζίε ἵπ ΚεΡ/ή66), 

ήχοι: πι ἀθροβῖέατα, Βπαμ.; ἐλαὶ 
οὐ]ιέε]ι 1 Παῦο οοπιπιθεᾶ πίο Πόπη, 

Αστη., Ἐπγ., απᾶ (ἱο Πάπι) ΕΝ. 

Ἔτδε,; ἐλαί Πο] ᾗ Ίαυς οοπιπζξ- 

ἐοᾶ ἰο Ἱς Ἱερίπθε, Τυδο., 097. 

(υπίο), 0ου. Τεβῦ. ({έ ἐλαί Ι...υπῖο)ν 

παν, 
13. Ἡοίά] 5ο Ἐπν.ι Ιοῖᾶ αεί, 

Αστπ.; Άαιισ ἔ]ιοιν Ὑγτοι.., 007. Τθ50., 

Ἠππμ.; 56 ἐλοι Ίαυς, Ἴπκο., ΟΠΑΝ. 
(56 ἐΛαθ), Έτη. Ίερο, ΕΝ. Τ19 
ἠαπε]. οἱ Αυτῆ., ας αἱ τασί8Ποθ 

σέ] {19 οἷᾶ νογβίοης, 15 ϱἰ11 τεὐα]παᾶ. 

Ὦγ 6οηγΏθασς, Ῥαὐ 16 οἱθατ]γ ἱποσαοῦ, 
Ῥατετπ] Βο ΒτβΗ., Ἐστ.; ἐγπε Ραΐοι 
πν.: /ογπι, ΑΡΤΗ., Ίου, ἘΕΕΝΜ.; 

απβαπιφῖθ, Ττνν., Ο9Υ. (δοίἩ}, Ο3ΑΝ. 

ΠΗεαγάοεί] Βο τοι, Τσδρ., 007, τ΄ 

λαθέ λεατᾶ, ΑυτΗ. απᾶ 16 τοπιαϊηῖπς 

τν. Έτοπο πε] Βο Βπτ.: οί 
πιο, ΑΌΤΗ. απᾶ αἱ Ὅτ. 

14. ΊΠε ϱοοᾶ ἐγιδθ, ὅτο.] Τ]αί 

ροοᾶ ἐλέπρ το]άο]ν ὤα8 οοπηπἁείϱᾷ αιπὲο 
ἴλρε, ΑπτΒ., Ἐπγ.; α 06 ἀεροδί (ο 

α ἐλύπρ ἰα[εη ἐο ἐμέ Περιπρε ο[ῇσς). 

Ὦ'1οτ.; ἐλαί φοοᾶ ἐλέπρε, αο]νίσι 0αΒ 

οοπι. ἐρ ἐν Ἱερήπβε, Τχνο., ΟΒΑΝ., 
Ετεη.; {ἐΠί Ἰε οἶαγβε, Όοτ. ἴλε 
ϱοοᾶά ἰ]πα ἐλαὶ ἵδ ο0πι. υπίο {ἐλθν 

Όο, Τορί.; ἐλαί εοον]ία Μπας, 0 ]νέο]ι 

α0αξ «οπι. {ο ἐλορ, ἄΕΝ.; ἐ]λε θοοᾶ ἄθ- 

ροβίζαπι, ΠΕΜ. Τ1γοιρῇ] 

Βο Οοτ. (δο{), ΟµΑΝ., ΕΕν., Β188., 
Ἐπν.: ὂψ, Αυτῆ., τσι, Ώπεμ.; σι 

Τσαν. ' 

82 
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15 Ίποι Κπονθοῦ 8, Ειαί αἲἱ [που π]οῖ ἆτο η Αδία 
ἑατηθά απαγ {τοπι πιο; οὗ π]οτη ατα Ῥηγρε]αβ απά Ἠδγπηο- 

16 ροηθΒ. Τ16 Ἰιοτὰ σἶνο πΊΘτοΟΥ {ο ἴπθ Ίοιθθ οἱ ΟπθβίρΏο- 
τας; {οσ Ίο οὔς το[τοεἈθά πι, απά πνας ποῦ θβΏαπιθά οἱ ΠΙΥ 

17 οἶαίπ: Όιί οἨ {πθ οοπίτατΥ, ππθη Ἡθ αγηγοά 1η Ῥοπηο, 
18δ Ίο ποαρ]έ πηθ οτι! {Πο πιοτθ ἀἰρεπί]γ, απά {οιπά πηθ, Τ19 

Τιοτά σταηῖ {ο Ἠΐπῃ ἐλαῦ 119 πιαγ Επά πιθτοΥ οἳ {πο Ἱοτά 1η 
λαί ἆαγ: απάἁ ἴη Ἠοί πιαπσ ὑμίηρς Ὦθ παηφίετθά οὖ ἘΡΊο- 

508, ἴἶνοα Κπουθςδύ Ὀοεύίοτ {λα 1. 
ΠΠ. Τλοι ἐ]λοτοίοτο, τηΥ οΏή]ά, ὃο Ἱπγγατά]γ 5ἰτεηρί]ιεπθά 1π 

α ἴπθ ρταος ἐλαῖ ἵ5 ἵπ ΟΠτὶςί 6 6βις. Απιά ἴλο ἐμ]πσς ἐπαί 
ἆποι Ἠθατάθεί {Τοπ 11θ 8ΤηοΠς ΠΙΘΏΥ Ψ{ΠΘΒΒΘΡ, ἴμθβο 60Π1- 
τοῦ έλλοι {ο {αἰ {1 πωθη, πΥ]ιο ε]ια]] Ὦο αΡία {ο {θαοῖι οὔλθτβ 

3 86ο. 

16. ΤἼοι Ἰποιυεεί ἐΠίε] Βο Ώπεμ.: 

εί ἐ]οιι Ἰπουυεεί, Αυτα, απᾶ τοπιδίπ- 
{ηπᾳ Ὑγ. εχορρύ τοι, (εοέλεῖι ἔλοι 

λροβΐς). Τιηποᾶ αωαγ] Βο 

Ἐπν.: ὃα {υγπεᾶ αιυαμ, Αστῆ.; αἲθ... 
ἐωπεᾶ, 0ο. Τεβῦ.; δε αιεγἰεᾶ, ΒΒΕΝΜ.; 

δεπ ἔωγπιᾶε, Ὑντοιυ. απᾶ τεπιβληῖπρ 
σν. Φ]π/σεϊιε] "Ῥ]η/σεῖἴω, 
ΑΌΤΗ., 

17. Βμὶ ο ἐλπο οοπίπατη] Βιῖ, 

ΑύΤΗ, απᾶ α]] Ὑν. Αππυεᾶ ἔπ] 

γαρ ἐπ, ΑυτΗ., ΒιαΒ., Ἠπν.; οαπιο ἴο, 
Ὑὔτου., Οου. Τθβῦ.. ὣαε αἲ, Ἰτνν., 

Οον., ΟΕΑΝ., ἘΝ.; Όυυύα 60Πἱ6 "ο, 

Ἠπεμ. Τ16 πιοτο ἄῑῖι] Βἰείη, 
Ὑου., ἀῑῑίφεπεϊῖμ, 0ο. Τοβῖ., Βτν.; 

οαγε)αῖη, Ἠπημ.; Όεη ἀῑ]ίρεπί]η, 

ΑστΗ. απᾶ τοπια]πῖηρ Ὑτ. 

18. ΠΜήπίείετεᾶ] Βο Ἐπγ.: πιζπίς- 
1ετεᾶ υπο πιθ, ΑΤΗ. (αΐ]ιο πο., ΕΝ.) 

Απᾶ 1] {16 οἶλας Ὑγ. (6οπ1θ ρίτθ {9) 
οχοερί Οοτ. Τοβῦ., ἄπᾶ /ου πιο. 

Βεἰίεγ ἐλαπ ΤΙ ετη ωεῖῖ, Αυτῃ. Επᾶ 
{πο οἴπας Ἡν. θχοορί ου., Βπεμ., 
δεἱΐέεν, 

Οπλρτπη Π. ι. ΤΊεγεΓοτε] Βο Αυτα. 
απᾶ αἰ] Ὑν. Ἐθτθ Ρ6χἩ8ΡΒ {118 έχρτιβ- 
1β01οΏ πιαΥ ὃθ χοἰβίηθᾶ: «επ ΤΙΑΥ 
Μο6 ἐποαρλό βΗρΏί]γ ἔοο πεαῖς, 88 {ιο 

Βιῇΐοτ πηζ πιο αΠΙοῦίοης5 α5 4 σοοά εο]άϊετ οἱ ΟἨτῖςί 

Σηβαηῖης Β6ΘΤΠΒ ἴο Ῥο, “88 οἴ]θχβ Ώατο 
{α1]6π Απαῦ ἄο ἔλποτ τηθ]εο αρ {ΟΣ ὁ1λαῖτ 

ἀθίροίίοη :᾽ οοταρ. ποίθς οπ 1 Τέπι, Ἡ. 

τ (Τταπεῖ.). σλά] Ρο Ἠσγ.: 

80Η, ΑΌτΗ. απᾶ α1] Ὑγ. 

Ῥε ὑπιατᾶϊψ οἰγεπαιλεπεά] Βε εἴτοπᾳ, 

ΑσΤΗ. απά {1ε οὔ]μετ Ὑτ. εκορρύ Ἠ/τοί.., 
26 οοπι]ογεᾶε; Ἠπτν., ὃε εἰτεπσίλεπεᾶ, 

ψΊιοτθ {ια Ῥβββίτθ τοῖοθ 5 τἱρα{]γ 
Ῥτοβθχτοᾶ, 

2. Ηεαγᾶεεὶ /γοπι] 'Ἠαεί Ἱιεατᾶ ο). 

ΑΌτΕ. απᾶ α]! Ὑτ. (οπι. ηεατᾶ, 097. 
Τοβῦ.; /γοπι, Ἐετ.). Απιοπρ, 

Δο.] Βο ΑσΤΗ., Ῥπτ.: πιαπ Όεατ- 
9ηβο ωὐΐπεν, Τσνν.; η πιαπ οοὐΐέπ., 
Ἅπτοι,, απᾶ τοπηβΙπῖηρ Ὑγ. Ῥετμαρε 
11η {1θ Ῥτθβθπορ οἳ, ος ὁ πΙἩ ΠΙΒΩΣ 

ἵο Ὄεαι πΙνΠΘβΒ, 1ΙΑΥ ΟΟΠΥΟΥ ἴλο 
ἀάἱοτηφ{]ο πδθ ΟΓ διὰ α Η{{19 1ηοχο ες- 
βοἴ]γ; 88 Ῥοἱὰ ὑταηβ]αβίοπς 4τθ Πουη- 
65ος βοπιεηλαῖ γροιρηχββο, ἴπο 
ΑΤΤΗ. 1 τεἰαποᾶ. ΤΠεεε] 

Βο τοι, (πἰοι α ἄοτοπὸ οχάοτ), 
Ἐπεμ.: ἴλο 8άπι6, ΑὉΤΗ. ΕΠᾶ τοπιβίπ- 

ἄπρ Ῥν. 

8. δΗ6Ν, ἃο.] ΑΌτΗ. ρτεβχθβ ἔλοι 
1λσγε/ογο. δα[εΥ.. α[Ποῖοπε] 
Βο Ο6µπΑΝ., ΒΙ6Η, (α{Πίοσίοπ, Ίτνν., 
Οογ., ἄπν.), Ὀαΐέ οσα τις “πει πιο: 
Ἐπᾶωτε Ἱιαγάπεθε, Αυτῆ. (Οπέ οοἱηΡ. 



Ο0µΑ5, Τ. 15- ΤΙ. ο. 245 

ᾗεδᾳς. Νο τηΏη δεγγίηρ 45 α βο]άϊΐος επἰαηρ]δὑ]ι Ἠππιβο]{ 4 
η 1ο αἰΓαῖτς οἱ 1ΐ6; ἰἐΠαῦ Ὦς πααγ Ρ]6ᾶδο Ἠ1πη γ/Πο οΊοβθ 
ήπια {ο Ῥο ἃ βοἰάϊογ. ΑἈραϊη, 1{ 8 ΠΙΔΏ αἶθο βὐχίτο ἵπ πε 
ΡαΠ168, Ἡθ 15 ποῦ ογτοππεά, εχορρὶ Ἡθ βὐτῖνθ αοοοτάϊῖηςρ {ο 
τα]θ. 

ο 

ΤἩο ταβοῦκινα Παεραπάπιαη οας]Ώῦ ἔο ρατίακο Πγαί 6 

΄ οἱ ἴἨο Ππιί, Ὁπάθτείαπά π]ιαὶ Τ βαγ, ἔος ἐπ Τμοτά πγΠ]] 
6ΐνο ορ αρρτο]Ἰιθηδίοη 1η α]] ἐ]ήρς. 

Έθαυ ἵπ τθπιθπηβγαπος ἆθευς ΟἨτ]6ῦ ας χαϊφεά ἔτοπι ἴμο 8 
ἆθαᾶ, δογη οἳ ἴπε 5εοᾶ οἳ Ώανίά, αοοοτάἵπρ {ο ΜΥ βΟ8Ρε]: 
1η {Πθ γΏΙοὮ Τ εαΠετ αβῃηιοβῖοης α5 απ ον]] ἆοθς 6υὐ6η ππῖο 9 
Ῥοπάς; Ποπυςίὃ {πο ποτά οἳ ἄοά Ἠαϊλ ποῦ Ώδεη Ῥοαπά. 

οἩ, Ἱν. ϱ); ὑγαμεῖ, του, ἶαδοωγε, 

Όοτ. Τοβῦ., Ἐπημ.; δυ//ο ᾖαγάςλῦρ, 
Ἐτν. Ο]ηδέ εὔεριε] Ἓσεειβ 

6]ΐδὲ, Αστη. 

4- δετὺΐπᾳ α», ἃο.] Ηο]ᾶνπρ επι ϱῖ- 

λοᾶο ἴο ᾷοὔ, οι. 1ΦάΥΤΊ4ε, 60/4 

α ύάΥΥΕ ]αγε υπίο (6οᾶ, Οον. Τεβί.; 

2εῖπρ α εοµ]άίαν, ο σοᾶ, ἨΏπεν, (011 

ΜοΠοπίπρ {1ο Ὑπ]ρ.); ο δεγυέοθ, ἘΕΥ.: 

ελαὶ ωαττεῖ], ΑΡὉΊΠ. απᾶ τεποθλπίης 
σν. Τ106 α[αΐτε ὅο.] 

Τ1ο6 α. οἱ τλίς Πε, ΑΌτΗ., ΕΝ., 

ἨΒ1ΕΗ., Ἐπτ.: ωογ]ζεῖἡ πεᾶίθ, τοις 

ωοτ]άεῖν Όμδυπεε, Ἔσπν., Οοτ. (δοί1ι) 

[ρ]ατα]], ΟµπαΝ.; δεσιῖίαγ Ὀιμβίποροςν, 
Έπεν, Οᾖοεε] Ηαῖτι 

εἸοεεπ, Άστη. Βο 81 119 οἴμοι στ, 

Ε61γε 8 ρετί. η ζῃ «Ἠβτο.) 
Ρ. Αραπ] Απᾶ, ΑΌτη. απᾶ 119 

οἴμετ Ὅγ. οχοερί τοι, Τογιωοηά; Οου. 

Τεβί., Ώπαμ., Γογ. Νδέπίυε ὕπ, ὧο.] 

{γίνε ΓοΥ πιαξἰοτίεΒ, ΑΌτΗ.; δἱγ. Γον α 

πιαξθδεγή, ΤΣΝΌ., 00ΟΥ. (9οἱπ), ΟΕαΝ., 

πν., Έπσας, (ἐ]νε πο.) ωγοθίῖε, ΒΙβΗ.: 

εοπἰεπᾶ ἴπ {λε 6απιεδ, Ἐν. 

Ἡε {ε] Βο Βπν.: φαί ἴε πε, ΑύτΗ. 
Αεσοτάίπρ ἐο γε] Τιαω}ωϊῖψ, Αυτη. 

απᾶ ϱ]] {6 οὔλας τ. οχοερί ἄπν., αδ 

Πε οϱ]έ ο ἄο. 

6. Τ1ε ἰαδοωίπφ Ἱιοῦ.] Βο Οογ. 

Τοβίύ., Βτβῃ.: {λε ]πιεῦ. ἐλιαί Ιαῦουγαίῇ, 
Αστη., ΤχνΟ., Οο0Υ., ΟΕΑΝ., ΒΒΕΝ., 

Ἐπν.; απ εγί]λεα 1εΥ, Ίπποι, 

Οιρ1έ {ο, ἄο.] Μι ὃε ᾖγεί ρατίαλετ 

οἱ, ΑστΗ., Β18Η. (Λγεί 06), Ἐπν. (1ο 
φαγίαᾖε)] δὲ δελοιιοί]...7οΥ ἴθ γεοσ/1θ 
Ἀγείο οἳ, Ὅγτοι: ποιθῖ Υ9ὲ γεσεαυε οὗ, 

Ττνρ., Οοτ. Τθβύ., ΟΒΑΝ.; πιιδὲ [1εὲ 

6πίοΨ6, 097. 
7. Ὁπδετείαπᾶ] Βο Ὑντοι., Ώπεμ.; 

οοποἰᾶεν, Αστη. απᾶ [πο τεπηβ]ηίηα 

στ. οχοθρί Οογ. Τοβῦ., πιατ]εθ. 

Σο) ἐλο Τον, ὅο,] Απιᾶ ἐ1ιθ ΤΓιογά "σίνο, 

ΑΌΤΗ. ΑΡΌΡΕΙΕΠΕΙοΡ] 

Ὁπᾶργεἰαπᾶϊΐπᾳ, Αστη. οπά α]] 11ο Ὑν.: 
:0Ώβηροθ τηβᾶθ οΏΙ7 ἴο ατοῖᾶ {19 τερθ- 

Που. μπάεγεῖ,. ηιάογεἰαπᾶίπᾳ, 88 ἵτ 

του, ΏΒΕΝ. 
8. Βεαν π γεπιεπιύγαποε] Βίπα. 

Ἐπγ., ΤΕΠΛΕΠΙΌΕΥ ο7.Ο.: Ό6 1]ιοιι ΠΊῃ/πιά6- 

ᾖῖ, που. ὂς6 πα. ἐ]ιαί, ΒΒΕΝΜ.; τ6- 

ππιοπιΌεγ ἐ]αὶ, Αυτη, αᾶ τοιηθ πρ Ὑν. 
48 γαἰδοᾶ, ὅο.] Ο/ τηε εεεά ο) Ῥανίᾶ, 

10αε γαϊθεᾷ /γοπι {λε ἄεαᾶ, ἃο., ΑΌτῆ:, 

Ἐ1βΠ., απᾶ αἴπιί]αχ]σ, νν]Ε1ν », {ο ϱΠρ]ιξ 
ΝΑΣΙΒΦΙΟΠΒ, 91] ἴπο οἴπες Ὑγ. εχοερύ 

Ὕπτοτ., ΒΠΕΜ., ΒΕγ., ψηίο]ι χθερ ἴ]α 
«οχᾶςεσ οἳ 9 οχἱρῖπα], τοϊθ]πρᾶ 1η {πθ 
οχύ. 

9. Ί1πτ]ιαιο]ίο]] Βο 0ου. ΤθΕΜ. αηᾶ 
ὙπτοἙ,, (οσα, ἐλο): ωᾖογοίπ, Αυτη. απᾶ 

1ης τοπιβἰπῖηρ Ὑν. δεν 

α[Ποζίοπε] Τγαιεγῖ, τοι; εῇτ, 
Οου.; Ἰαδομτε, 0ου. Τοεί., Έπαν.; 

8α/εΥ ΠαγάεΠμίρ, Ἐπν.; εω/ῇ]εγ ἐγοιθῖα, 

ΑΌΤΗ. απᾶ {πο οἴμεγ Ὑγ. 

ΠΗουωνεῖ] Βωΐ, Αυτῇῆ. απᾶ αἳ] {πο Ὑν. 
Ἠαίλ πο Όεεπ] 14 ποῖ, ΑστΠ., Ἡτν. - 
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1ο Ἐος {5 ομαςο 1 οπἀυχο αἲὶ ἐήπρς {ος {1ο βαϊκο οἳ ἴμο εἶεοί, 

ναί {1ου αἶβο πιαΥ ουέαίη ἐ]νο βα]ναξίον γηοῖι ἵ5 1η ΟἨτὶδύ 

11 ζἆεδις γη οίθγπα] ρ]ουγ. Ἑαίέμέ] {5 πο βαγίης: Ῥοσ 1 

1ο πθ ἀῑθά πλ ἨΗύπι, πο ε]λα]ὶ αἶθο το πα Ηίπι: 1 να 

οπάατθ, πο αμα] αἶςο τοῖσα πο] Ἠέπο: 1 πο β͵α!] ἆεηγ 

1 Ηήπ, Ἠο αἶβο Ψ]] ἆθηγ α5: Ἡξ πο Το {αἱ01]658, /εύ Ἠθ οοπ- 
Ἀπαθίμ {αἱ(μ{α]; {ος Ἠθ οπηποῦ ἆθηγ Ἠ[πιθε] ή, 

Ἱ4 ΟΕ 1Ἴθφο ἐήπρς Ῥαΐ {λοπο ἵπ τθπιθιηΌταποθ, βο]θτηπ]γ 
(οπατρίηρ έλοπι Ὀθίοτο {9 ]μοτὰ ποῖ {ο οοπίεπά αοαῦ πγοτάς, 
8 Ῥτοβίιθβ οοἱἳ15θ, ἴο ἴμο πιργετίησ οἱ {ἐἶο Ἠθατοίβ, 

15 Βύιὰγ ἴο ρτοβοπί ὑηπγδο]έ αρρτογεά {ο οά, α ποτκτιαπ ποῦ 

το. ΤΟΥ 1Μί οαιβδε] Βο Αυτη. Ἱτπ 

ία Τη688. Π. 13, 11. 5: {]εγε]ογε, ΑΌΤΠ. 

Άπάᾶ 811 οἴπος Ὑγ. (Λ6γο[ογε, Ττνο.). 
Σου {λθ 8αἷο ο, ἄο.] ΓοΥ έλα σἸΏοδετ, 

το. Γ0Υ {ιο Ίιοβετβ 6αζ:ο, 09Υ. Τ6Βύ.: 

Του ἐ]ιο εἰθοί, Ῥπεμ.; /ογ ἴ]ο οἶεοί 8 

βα1θο, ΑσΤΗ. (6αᾗο, ΕνΝ., Ἐν.) απᾶ 

{πο οἴμετ Ὑτ. Τ19} αἴβο πια] 

Βο, 88 ύο οτᾶστ, 0ο. (Ροή), Ώπεν., 
«Ἠσν.: λε πια} αἶφο, ΑὉΤΗ. βηᾶ (88 
{ο οσᾶου) {19 τοπΏ. Ὑγ. οχοθρί τοι. 
(απά ειεῖ). 

απ. Τα λα] 1 ἐ]ες.] Βο Βαν.:; 16 
άρα Γα]ιγιῖ ἑαγίπρ, ΑΌΤΗ., Β]6Η.: α 
ἔγειυο Ἰωοτᾶε, τοι. ὁέ 6 α ἔγιο 8α1/- 

ἆπφε, ΤΣΝο., ΟΒΑΝ., ἄπν.; ἐλίε {8 α 

ἆγιαθ 8., Όογ. (0οἱἩ); α }αλγιῖ ν., 
Ἕπεμ. Φε] Βο Ἠπν.: 

ὃε ἀεαᾶ, ΑΌτῆ. οπᾶ 1] Ὑγ. 
13. Επάιγε] Βο Ἐστν.; ει[ε, 

ΑστΗ., ἄΕν.; ὀερασίεπέ, Ττπο., 6ατ., 

ΟµΑΝ., ΒΙ6Η.: Ίαια ρασΐεποε, Ο0Υ. 

Τοβί.; εοἶπιῖεη φιιθίσἸπο, ίτοι,., ΒΡΕ, 

Α οΏαχιρο οἳ τοπᾶθτῖηρ 1π {πο ΤΕΙΡΟΘΒ 

βο οοπ/ϊσαοιβ 98 ἰΠῖ απά τεχ. 1ο 
ἄοεβ ποῦ βθεσ ἀθείχαῦ]θ. δλαἰὶ 
επι] "Βεπή, Αυτη. 

13. ο [αἶ]ιίεθε] Βιπα]θχ]γ Έταα., 
Όε υπ/αψέ]ῖ; Ἑπν., ατο }αὐ]ίοβε, ἴο 

ΏΙ6ΒΘΙΥΘ {πο Ῥατοποπηββίο οἳ {πο 

οχἰρίπε]; Ὀε]ίευε ποῖ, ΑΠΤΗ. απᾶ αἱ 

οἶσοςσ στ. Οοπεϊπιοί]ι] Βο 

Έπεμ.: ἀἄνεη], ου, αὐίᾶσί], 

ΑπτΗ. απᾶ τοπιαἰπίηρ Ὑν. Τ19 {ταπβ]. 
ἵη 19 {οχί {9 Ῥογλαρε ἐπαῖ Όδβῦ ϱαά{οᾶ 
{ο {πο οοηίεσξ; “αθίάεῖ] ̓  ΒεΘεΠ16 {οο 

βίουρ, “ταπιαἰπθίἩ’ ἴοο δα; ἴμθ 
18ΐ06χ, 98 ΟταὈῦ (ΦΥποπ. Ῥ. 301) Τθ- 

1ΩΘΣΚΑ, 1 οεπτεξετγθᾶ ἑοἱπτο]απία8τγ, 

1 πού ϱΟΠΙΡΙΙΒΟΣΥ βΟΊ0Ἠ8, Τοτ 
Πε] "Ηε, ΑὐτΗ. 

14. δοἰεπιπίη, ἄο.] Οαγφίπρ ἴπεπα, 
Ἀστηῆ., Ἐπγ.; απᾶ 1εοίίῇε, Ἐτνρ., 

Οοτ. (Οοἱ1), ΟΒΑΝ., ΒΙβΗ. (οπ1. απ); 
απᾶ Ρτοίθεί, ἀπν.; ἐεδίί[έπφ, Ώπεν. 
Νοῦ ἰο οοπ{επᾶ] Τ]αί ἐαν εἰτίνε πο, 

ΑΟΤΗ., Ἠατ.,--ᾱ ῬετρΏταβίβ ἔοχ ἴῑθ 
1ηΕ. {πού ἄοθβ ποῦ Ίθτο Βθ6Π1 Πεοθβ- 

8817. ΤΗΘ 581ηθ τεπάετῖπρ 8ἱ8Ο ο0- 
ουν 1η Έσκν., ΟοΥ., ἀΕΝ., ΒΙΒΗ., θά 

(85 {ο οοπεῦτ.) Οπαν., Ὀαῦ 15 πιαᾶρ 

ΏΘΟΘΒΒΑΣΥ {η {μεβο Ὑν. Ὦγ ἐλοῖτ {γβηβ- 

19410 οἳ διαμαρτυρόμενος; Ε6θ 409079. 

Όµ {316 ἔτάθ πιεληῖηρ οἱ µάχομαι, 8Θ 

Ἠ0168 ΟἩ ΥΕ. 23. 

4 ρτοῇᾗί]θεο εομτεε] Το πο Ρτοβί, ΛυτἩ., 

ΒΙΘΗ., Ἐχν.; [)ογβοί]ο ἰο ιο ἐ]ίπρ {ς 

{ὲ ργοβίαῦἶε, Ὑπτοι,.; ΓοΥ ἐ]ιαί ἐς Ρτοβ/ἰ- 
αὐῖο Του ποί]πᾳε, Οοτ. Τοεύ., Βπεμ. 
(Μέλ ιο]ήο]ν {8 1ο πο ρτοῇεὶ, Ἱταν., 
Οου., ΟΠΑΝ. (ιοί. αγε), 6Εκ. 
Το (α6.)] Βο Ἐπν.ι Ῥαῖ ἐο, ΑὉΊΜ. 

απᾶ {1ο οἶδες Ὑγ. οκοερί Ίτοι,, πο 

δωΐ ο; ΟοΥ. Τθ56., 8αμε ἐο; ΒΒΕΝ., 

δὲ Το». 

16. ΡΤΥΕΘΕΝΜ] 8ο ΏΠΕΝ., ΒΕΥ,: 8πειο, 



ΟΗΑΡ. ΠΤΙ. το--οτ, 

αρηΏαπιθά, τΙσΏ{]Υ Ιαγίησ οιῦ ὑλλο γγοτά οἱ ὑταΐμ. ῬΒι αγοῖὰ 
Ῥτοίαπο Ῥαβριησς; {ος {ου πν]]] αἆγαπος ὔο ϱΓθ8ἴ6Γ 11θ- 
5ατθς5 οἱ απροᾶ[πθβ, οπά ὑλδῖτ πογά γη] βρτθαά α5 ἁοῦλι 
ἃ 68ηΏρτεηθ. ΟΕ π]οπι ἶς Ἡγπιεπῶας απά Ῥηή]είαβ; πιθὮ 
Νο οοποθγηίης ο ἐγαῦὶ Ώαγθ πι]θαά ἐ]ιαίτ αἶπι, βαγίηρ 
Ὠναί Το τοβαττθοβίοὮ 5 ρασεθά αἰτεαάγ, οπά ογετίἈτού πο 
{Α1{Ἡ οξ 8οπηθ. Μογοτί]πε]αςς ἐλο Βτπι {οαπάαίίοη ος αοά 
4οῦ βἰωπά, Βανίηρ {Πῖς θα], Τ19 Ἰμοτά Ιποιγοί]ι ποτ ἐΠαύ 
816 Ἠ[ς, απᾶ, 1θί ΘΥ6ΤΥ οπθ ἴλδῦ παπιθίἩ 1ο παπιθ οἱ {16 
1οτά βἴαπά αἱοοί ἔτοπα πητσΏίθουβαθα. Βναΐ 1η  ΕΕΑΤ 
Ἠοιθο ἴπετο 81ο ποῦ οπΙγ Υεξεεἰς οἱ ρο]ά απά οἱ 5]νου, Ότι 
1]5ο οἱ γοοᾶ απάἆ οἱ εατίἩ; απἆ 8οπιθ {ο Ἠοποις, απᾶ 6οπιθ 
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τό 

17 
18 

το 

20 

ἰο ἀἱεῃοποιγ. 

ΑΌτΗ. Ἀπᾶ 31] Ὑγ. εχοερί Ίγτου., 01/19. 

Νοὺ αελαπιεᾶ] Ἐπδο]απηιὄε, Ὑτο.: 

ποῖ Όεψπᾷε αθ]ι., Ο0Υ. Τοβῦ.; πο {ο ὖε 

αξῃ., Βτββ.; πο ἰρ ὖο οοπ]οιωιᾶεᾶ, 

Έππν., ἐλαἰπεεᾶεί] πο {ο ὃε ακ]απισᾶ, 

ΑΤΤΗ. θπᾶ τοπιβ]η]ηρ Ὑγ. 

πιαμῖπρ οω1] Πίνίάΐπρ, ΑστΕ.; λαπᾶ- 

1ΐπᾳ, Ἐμν.; Εεθ ποίθβ. 

16. Αυοίᾶ] Βο Ἠπεν. (απᾶ Αυτη. 
ἵπ Τέ. 11, 9): οἶπαι, ΑΌτΗ., Ἅτοι., 

Ἐπγ.; εδεῖπις, ΟΟΥ. (θοὔ); ρα686 ουεΏ, 

Τσκν., Ο8ΑΝ., ΒΙΑΗ.; οίαη, τν. 

2τοίαπε] ΑΌτη. αἀᾶβ απά υαΐπ, πδι 

του, Ἰσνν., Οοτ. (Οοῦμ), ἄπν., 
ΈῬπαμ.; 6ΟΠΙΡ. (ναπή/{έ6ε ο)) ΟΕΑΝ., αηᾶ 

βἶτι, ΒΙΡΗ. ΤΓΗϊ αἄνσπος, ἄο.] 

Ἐ/ιῆ1 ἵπογεαθα απ{ο ππογε, ΑΌτΠ.; Υ0- 

Πέετ πη/οἶιο ἴο, Ὑπτοιι; Πιεῖρε πιοοῇ ἐο, 

ΟοΥ.; αιιωῖί πιο] υπο, ΟοΥ. Τεςύ.; 

ια] επογεασε υπίο οτεαίεν, Τνο., 

ΟµἨΑΝ. (ωφ1), ἄπν. (πογθ); ἘΒτδι. 
(ιωγ11); ἄοε πιιο] 6γουυ 1ο, ὮΒΠΕΝ.; 

Φγοσσεᾶ }ωγίᾖεγ ἐπ, τν. 

17. Ἐῖ εργεαᾶ] Βο Ώπεκ. (ργεαᾶ- 
οἵ]): ου] εαί, ΑΌτΗ., Ώαν.; ογερίίἩ, 
τοι; γε, Οοτ. (θοῦα); ελαῖῖ 
πεί, Έτπο. απιᾶ τοππαἰπ πρ Ὑγ. 

ἄαποτεπε] Βο .ΑστΕ. ἵπ Μαχρ., Βπγ.: 
οαπζθγ, ΑὉΤΗ. Επᾶ α]] οἴπετ τν. εΧ- 

οερύ ΟΒΑΝ., ἄΐδεαεε οἱ α 6α6Τθ6. 

18. επ 1ο] Βο Βπν.: ἐ]ιο ]ίσ]ς, 

Ἡ α πια λμθη 5Ίι]] Ῥωγσο Ἠήπιβε]{ ἔγοπα 21 

γιοι; υᾗο, ΑΌΤΠ. απᾶ βἶπι. αἳ] οίλος 

στ. Ἠαυε πυἰεεεᾶ ἐ]ιεῖγ 

αἴπι] Ἠαυε εγγεᾶ, ΑὉτΗ. Τ1θ οοπ- 
πηρχῖοη Οἱ {19 8οτ. πΙζἩ {πο ρτοξοπί 

Ῥασΐ. 86ΘΠ18 {ο τθᾳἈ1το πι Γης Απ 

ἀπβθτῆοῦ οἳ ἴπο ακηίατΥ γετὸ; 9εθ 

ὨοίθΒ ο τ Τόπι. 1. 2ο (1Υαπο].). 
χο. Εἶπι Γ[ομιάαίίοη, ὅτο.] Βίπα. 

Ἐπγ.: Γουπάαίίοηι οἱ ἄἀοᾶ δἰαπᾷεί]ι 
δυγ6, Λυτη.: α]] οὔλοι Ὑν. οχοερὺ ἄΕν. 

τρΏ{]ψ Ἱοίη ἴπο κα]. Ἱππιεβία[εΙγ 
ψτὮ ιο βαρεῦ., ἂ5 15 ἆοπθ ἵπ {πθ 
16χῦ. Ροἱ]ι εἰαπά] 

Ῥο Οοτ. Τοβί., επι. Αστη., τοι, 

Ώππμ., Ἠπτ., εἰαπᾶείὴ: επιαιεί]ε, 

Ἠταρ., ἄπΝ.; οἰοπᾶεί]ι αεί, ΟοΥ.; 

βἐαπᾶσε]ν εέῆ1, ΟΕΑΝ., Β1ΕΒ. 

ΟΡ 11ε Τιογᾶ] 3Ο/ ΟΙ, ΑΟΤΗ. 
Φίαπᾶ αἰοοῇ] ἄερατί, ΑΌΤΗ. απᾶ αἱ] 

τν. (ἀεραγόθ], Ὑτοτ..). 
Ὀπγίφ]έεοιμεπεος] Βο Ώπν.:; ὑπφωέμ, 

Αστβ. απᾶ {πο οὔῖιοςΎν. εχοερύ Ἠ/του., 
Οογ. Τοαβῦ., ωἱο]μάπεβθε; ἴχιθ Ῥτουα]]- 

1ηρ ἰχαηβ]αίίοη οἱ ἀδικία {πτουρποιήῦ 

ΑστΗ. ἵ5 πητίραίεοαβηεβΒ, πο] 
{Ίιαιθ β6θΠι6 ΊθΓθ ἩΟ 1ΘΑΒΟΏ {0 11ο» 
41γ; 566 ποίθβ. 

21. ΤΠεπ] Τ1εγε[οε, Αυτα. απᾶ 

51] ιθ οἶλει Ἡν. εχοερί Ττκυ., 0ογ., 

δι. λα Ριωφε] Βἰπη]θτ]γ 

Ἠίτοι,, ΌΟουΥ. Τθβί, ἨΠΕΝ., βο]αί 
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ἴμςςβθ, 16 β]ια]] ὃο α νοςςο] ιιπίο Ἡοποιγ, βαποιθᾶ, πιθθῦ 

{ου ἴθ πιαβίογ΄ ρθ, Ῥτορατθά Πίο 6ΥΕΥΥ ϱοοᾶ ποτ, 
40 Ῥαῖ 399 ἴ]ο Ἰαςίς οἱ γοῖ]; απ {ο]]οι αξτοι τἱρὮύεοαβ- 

Ώ688, ΣΑΙ{Ἠ, Ἰονθ, Ῥθμσθ υδ ἔλοπι ἴλλαί οα]] οπ ιο Ποτά 
23 οπῦ ο α Ῥιτο Ἀθασέ, Ῥιέ {οοΗς] απἁ απ]θατηθά απθββίονς 
24 686Ί6Υν, Κπονίης {λαῦ ἲΠΘΥ ἄο ϱοπᾶογ οοπίθη{Ίοη. Απά 

 βογναπέ ο ἴ]ιο Τιοτά πααθῦ ποῦ οοπ{επᾶ; Ῥαέ ὃο σοη/]ο 

28 ιηῖο αἱ πΕΛ, αρῖ ἴο ἴθαςσλ, ραδ]θοηῦ οἱ Ἡτοης, ἵπ ΠιΘΘΚΙΘΕΒ 
ἀϊδοϊρηπίης ἔοςο ἴ]ιαῦ οΡΡοβο «ποπιφείνος; 1 ἄοά Ῥοταά- 

εἶσπδε: Ῥμγβ6, ΑΌτῆ. δηᾶ ἴ]ιο οἴπετ 

Ὑγν. πε πιο οκαοῦ ἱταηβ]αίίοπ, 

εβΒαΙ] Ίππο ραχροθᾶ Ἠίπιβα]έ οαΐ οἱ, ἵΒ 
ῬετΏαρς βοιπθπ]αῦ {οο Ηζετα], 

Μεοιί] "Απά πιοε Αυτη. Τη οἩ. 1ν. 
11, εὔχρηστον 1β ὑαπβ]α{θᾶ ἀῑίετοπ{]σ; 
Τμ β6ηΏεθ Ίοππετετ 16 βο βαυβίαπ(]α]1]Υ 
το 8.116, ἐλαῦ 10 βεεπις ΕΟΒΤΟΕΙΥ ἄθ- 
βχαὈ]θ {ο α1θετ, πατε] {οχ 11ο Ρα] οἳ 

ππλ{ογπαϊσ, ἴπο Ῥτοβεπί Ιἱοππβῇο 

(παπε]αῖοη. Στγεραγσᾶ] 

Βο Ἐπημ., Ἐεν.; ἶτι, γεεάψ, ἵστοι.., 

Οοτ. Τοβί.: απ ρτορ., ΑΌΤΗ, Επᾶ 1θ- 
τηβ]ηίης Ὑτ. 

2. ῬΒιΐ Ποε] Βο Ἐπεν., Ἠπτ.: ᾖεε 

αἴθο, ΑΌὉτΗ.; ᾖσθ αἶθο Ἴγοιι, ἀΕΝ.; 

ογβοί]ᾖιε Ίος, Ὢ]τοιι.; πο τθβί οπιῖζ ἴμο 

Ῥατβο]θ. Τ]ιε Τις 

ο/φουΠ] Βο 6ο. (ροίἩ), ἄπν.: /οιΜ]ν- 
{πι Ἰωεῖ, Αὐτη., Ἐπν.; ἀεδίγίε οἱ 
φοιέ]ε, ἨΝ1οι.. : Ἰδίες ο) /οιέ1, Ἐσκν., 

ΟµΑΝ., ΒτδΕ.; γ/ουζἩΓιῖ ἀεείγες, Ώπεν. 

Απάᾶ] Βο Ἐτνο., ἄΕνΝ., ΒΒΕΜ., Βπγ.: 

Ὀωὲ, ΑὉτΗ.; οΟΠ1Ρ. ποίθβ οπ τ Ἰήπι, 

. ατ (Τγαπεῖ.). Τοΐοω α[γετ] 
Ρο ἄΕνΝ., Ἠπτ.: /οῦοιυ, ΑστΗ. 

1ουε] Βο 511 Ὑγ. εκοορί Αστη., Ὥτοι., 

Έπεμ., ο]ιαγίθ/; 899 ποίθβ οπ τ Τΐπο. 
1, 6 (Τγαποῖ.). Φεαοε] Αυτα. 
(εᾱ. τόττ], 6ου. Τεβύ., απᾶ Βπην., 
Ἠατθ πο οοπηπ1ε, αέθς ἐ]ι]ς ποτᾶ, 

33. Γοοϊθ], δο.] Βο ΑστΗ. απὰ 
{11 οἴπογ Ὑτ. εχοθρί Οοτ. Τθβύ., εοο]ν 

εεαβ ὃε }οο]έε]ν; ἴπθ Ατᾖ]ο]θ, Ἠ]ι]ο]ι ϱ- 

ΏΘ8ΥΒ 6ο τηβχ]ς {Ἠθ “ουχτοπί,) «ρτθτα- 

19η{, ᾳπθβίῖοπς οἳ ἐπί πβίΠσθ, 08 

βο8Υο6]γ Ὀθ οχρτεβεεᾶ; ἴπθ τοβο]τ{ῖοτ 
οἳ 6οαγῦ., «1ο ἀἱεραίαοπβ οἳ ἴπθ 
1οο]αὮι, ὧο.,᾽ 28118 {ο ταατ]ς β/Ποϊοπ/{]Σ 
116 Ιπίγ]ηβῖΟ µωρία απᾶ ἀπαιδευσία οἳ 

119 4αθββίοπϐ {Ἡαπιβο]τοβ. 

Ἐεσλεισ] Βο Οοτ. Τ68Μ.: ανοἰᾶ, ΑστΗ., 

Ἡπημ.; 861οπε, του.: Ῥιὲ αισαγ, 

ἄῑν.; γεΓµδε, Ἠπν.; δι /τοπι ἴ]ο, 

Ττκυ. απᾶ τεπιβΙπΙηρ Ὑν. 
οπεπίίοπε] γε, ΑὉτΗ., Ἐσν.; 
είγη/ε, ΤΣπο. απᾶ {1ο οἴπατ Ὑν. οχοερύ 

Ὑπτοι,, οἶη/ἄνηφίε; ἙῬπεμ., ὀταμίες; 
566 ηοίΘΒ. 

24. «4 δεγυαπέ] Τ16 κεγναπί, Δύτη. 
Επᾶ α]] Ὑγ. εχοερί Ἡπτ., ἐλμε ΤΓιογᾶ» 

βεγυαπθ. 6οπιεπά] Ολίᾶς, 

πτου.; υυγαπρῖε, ΏΒΕΜ.; δἱγίυο, ΑΌΤΗ. 
απᾶ τεπιαϊηίηρ ν. 

Ῥαΐίεπὶ οἱ ωποπᾳ] Ῥαϊίεπί, Αστη., 
Ὑὔτου., ὉΌου. ἘΤθβί., Ῥπεν.; οπε ἐ]αὶ 

εαπ ιῇγε ιο ευφῖ, Ἔσκνο., ΟµΑΝ., 

(0οῦἩ οοππιθοῦ ἀνεξίκακον πι ζ] ἐν πραῦ- 
τητι) 2 οπ6 {]ιαὲ οαπ /ογῦεανε ἐ]ιε ειιεῖῖ, 

Οογ.» ει[ίπρ ἐ]ιο εἰ πιεπ Ρα ὐϊΘΩΡΙΥ, 

ἄπν.; ει//ετύπ σιφῖῖ, Βτοπ. (πλ]οῖ 

88ο οοπηθοίβ ἀνεξ. ψθῖι ἐν πρ.)! }οτ- 
δεαγίπρ, Ἐ εν. 

45. Τἱροίρἰπίπρ] Βεθ ποίος οι 
Τέπι, 1. 29, 8πιᾶ Τὲὲ. Ἡ. τ21 οογγεοΜίπϱ, 

Ἐπν.: ἐποϊγιοίπρῃ, ΑστΗ., ἄπν., Β15Η. 

(5ο Οοπγ».), 18 ποῦ βίτοπρ εποτρ]ι. 
αν οἱυε] Βο Ἠσν.: οἱ σΐνε, Αυτα. 
Ἀπᾶ {πθ οἴλος Ὅν. οχοερὺ Ίπτου., 
Έπαμ., 6116. Το οὐπιε ἰο, 

ὧο.] Το ἐμο αομπουϊεᾶρίηρῃ ο), Αστη.. 
Ίον ἰο Ἰπόιτε, του, Ἔπκο., Οο7., 
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νεπίπτθ ΤΠΒΥ στο ἴλοτα τοροπίαποθ {ο οοπιε ο ἴλοθ Ἰκπου/- 
]αάρο οἱ ο γα]; απά ἐλιαέ ἴπεγ πιαΥ τούιτηΏ {ο 5οΏΘ6ΓΠΘΕΕ 26 
οαῦ ο{ ο 5Ώατο οἱ ἴπο ἀθτ]], ὑπουρ]ι Ποἱάθη οαρῶγε ὮΥ 
Ἠ1πα, {ο ἆο Ἠίς ν]]. 

Ῥα0 Ίκπον 0], ὑιαῦ 1π ἴἩο Ἰαδῦ ἆαγθ ρπθυοαβ {πιθδΤ1Π1. 
βΠια]] επςαθ. Έοτ πιοη βΏα]1 Ὃο Ίουοις οἱ ὑΠοῖτ οπη 5ετος, 2 

Ίοσ6β οἱ πΙοΠΘΥ, Ῥοββίθις, ΠααρΏίγ, ὈἱαβρΏθιηθτβ, ἀῑδο- 

Ῥοάϊθηί {ο ρατοπίς, υπίπαπ]κ{αἱ, απ]ο]γ, πιλοιό παζυταὶ 4 

αΠδοίίοη, ἱπιρ]ασα)]ο, εἱαπάθτετς,Ιπουηιηθηὔ,ξαταρθ, παΐετς 

ΟµΑΝ.; ἐο Ἰποιυε, Όον. Τορῦ., Βπαμ. ; 

ἐλαὶ 16 Ίιαν Ίπουθ, ἄΡΝ.; ἰο ἐ]θ 
Ἰποωϊεᾶφε ο, ΒτβΠ., Ἐεγ. (ωπίδ). Τε 
ψη]] Ρο οὈβειγεᾶ ἐλιαί έ]λοτο 15 α ΕΙῖρ]ιό 
Βιούυκβίοα Ίπ οὓς ὑχαπβ]α {ου οἱ ἐπί- 
Ὕνωσις. ΤΏω ΒΟΠ16 ΏΒΒΒΑΡΕΒ 11θ ο0Ἡ- 
{οχὺ τεπἆετβ ἴν ἀθβιχαῦὈ]ο {ο 6ΧΡΙΘΒ8 

1ποτθ Συ] {πο οοπιροαπᾶ 0Υη1 (66Θ 

ηοῦθς οπ Ἐρή, 1. 17); 1π οἴλθχς 085688 
(11]κο {1ϊθ ρτοβεη{) 14 θοτης ἴο ἐγαπερίγε 

νηαἩ βαβλο]θηξ οἸθατΏθβς, απᾶ τΒΥ Ὦθ 

16Εἱ {ο-Ώο {πέττρᾶ Ὦγ ἴλθ χοκᾶςτ. Τ1θ 
ἐταζμ)τθδ]1γ 19 ἐ]ναί «ππου/]θᾶρο” 81οηθ 

18 {οο πεα]ς, {1 Κποπ]εᾶρο᾽ γαίπεγ 
1οο αἴτοπρ, απᾶ Ῥείπθεη 11Ἠθ6βθ {Ίιθχθ 
βθεπηις {ο Ὀθ πο Ιπθγπηθᾶ1αίθ ὕθγτα, 

56... Ἱοίμγη ἴο 8οΡεΥπεΘε] Ἔεσουεγ 

]οπικεῖυθο, Αύτη., Ἐπεν., Ἐπν.; 16ο 

αρσπ, 1ο: Θ601π6 ἴο ἴλοπι εεῖυεε 

αβαγπε, Ἐτννο., ΟΒΑΝ., ἨΒ1β8Η.; ἴγπε 

αθαφπο, Όου.; τερεπί, ΟοΥ. Τθ8ῦ.; 

οὐπιθ ἰο απιεπᾶάπιεπἰ, ΕΝ. 

Τλοιϱ/1 λο]άεπ οαρίΐέυε Ὁ) Ἰΐπι] Βοῦχε- 

π]Ώαί Εἶτι, ΟΒΑΝ., Βτδε,, ουήος αγε 

Λοϊᾶεπι σαρίέμε ο) Ἰήήπι (Ἠ. ἔπι Ῥγεβοπ οῇ, 
Οου.): ω]ο ατε ίαλεη οαρίίυο ὃν Πΐπι, 

ΑΌΤΗ., Ἠαν, (λαυίΐπᾳ Όεεπ...δ/ νε 

1,ογώ εεγυαπ); οἱ ὠ]οπι ἐλοί Όεπ 

λο]ᾶετι σαφ1{γερ, Ὑπτοτ.., ατιά Εἰπαί]ατ]τ 
Ο0οτ. Τθβ80., ΈΏπεν,; ουλίο]ν αγε Ίποιυ 

ἑαΐεπ οἱ Ἰάπι, Τσνν., ΕΝ. (οπ1. που). 
Ῥετ]μαρς ἴπο αλρΠί πιοᾶιβοβῖοη 1π 
6Ἠμρ ἰχαπβ]αίίοη οἳ 616 Ῥαχύ., απᾶ ἴἨο 

Αὐτεπιρύ ἴο 6ΧΡΩΥΘΒΘ {1θ Τ6Π6θ, ΠΙΑ 

Ἡε]ρ {9 οἶεᾶί τρ [18 οΏβουχε Ρ88β8Ρο. 

Το ἄο Πὶς ωτ] 4ἱ Ἱής μυ, Αυτη. 

βπᾶ Εῑιο οἶπος Ὑν. οχοθρῦ ΟοΥ. Τοβῦ., 
α[ῖεγ Ίη/6 φ11, Ἠπγ., επί ἐ]νο τοἱ1] οἱ 
σοᾶ, 

Οπλρτηνὴ ΤΠ. 1. Βιή που {ε] 

Βο Ἐκτ., απᾶ αἰταϊ]αχ]γ, ὑιιξ ἐ]ίε ε]ιαῖὲ 
ἐλοιι ηποωε, 0οΥ.: Όμὲ δε εωγο οἱ πε, 
Οογ. Τθρί.: ἐς ἵπιοιυ αἶεο, Αστα., 

πν., Β1βΗ.; ἐλίε υπάεγείοπᾶε, Τχκο.; 
ἐληιε Ὠποιυε, ΟΗΒΑΝ.; απᾶ {]ίθ Ίπουυ 

ἴλοι, ΒΒΕΝ. 

αγίευοιε] Βο Ἐπτ.: Ρογίῖοιθ, ΑΌτΤΗ. 

Απᾶ αἲ] {πο Ὑγ. πο ἰταπε]αβίοη 

6Ππιθβ᾽ (καιροὶ) ἵρ ἀθίεπβῖριε; 88 
ποίθβ οπ 1 Τἴπι. Ἱν. 1. Ἔπευε] 
δίαπᾶς πψο, τοι; ὖε αἲ Ἱιαπᾶο, 
ΈΒ1βΠ.; αρρτοσῇΏε, ΒΒΒΜ. 1 60πι6, ΑΌΤΗ. 

Επά τεπιαϊπίπρ Ὑγν. 

2. 19068 οἱ πιοπεη] ο Ἐεσν.; 

οοπαρ. ΑστΕ, {η τ Τΐπα, τσ, 1ο: οουεἰ- 

οµ8, ΑύτΗ. απᾶ 1] Ὅν. 

Ἡαιρλίγ] Βο Βπγ.: Ρτομᾶ, Αυτα. απᾶ 
5] {1ο Ὑν. 1ο ἴθειπ ὑπερήφανοι, 

οουρ]θά ψζ] ο οπιβοῦίο οιαταοίος 
οἳ ιο οοπίαχί, βΘ8Π18 {ο πιαχ]ς ποῖῦ 

οπ] Ρχ]ᾶ6, Ὀτέ ἴπθ «βίτοπρ ταϊκύατο ος 

οοπ{επιρύ ἔοτ οὔλοιβ) πη]ος ἵ ἴπ- 

το]τεᾶ ἵπ “Ἠαπραίγ; 5εο Οταῦῦ, 

8ΨΠΟΠ, Ῥ. δ4. 
8. ἀπιρ]ασαδίε] Βο Ἐπν.: ἴγισο 

ὄγεα[εγε, ΑὉΤΗ. πηᾶ {1ο οἴλες Ὑν. 

θχοερύ οι, Όοτσ. Τθβῦ. πέν. 

οἱ ε]ν οιέεΊ Ῥ6εδ. δἰαπᾶετετε] 

Βο Βπν., απά Αυτα. ἵπ τ Τα, λ, 111 
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οἱ σοοᾷ, ἰἐπαίίοτς, Ἰθαάγ, Ὀθβουίθά ΙΤ Ῥτίάς, Ίογοτς ο 

Ῥίθαβιτθς ΠΠΟΓΘ ἔλαη Ίογετς οὗ ἄοά; Μανίης απ ουνατά 
{οτηι οἱ σοά11πθβς, Ὀαΐδ ἀθηγίπρ {λα Ρούει {Πετθοί: {ποπι 
οσο {πΤΏ ΑΑΥ. Έος οἱ {Ίιθβο .1θ {16Υ γγΏῖο]ι ογε6Ρ 1Πῦο 
Ἠοιβθβ, οπά Ἰθομά οδρίϊνε ΙΙΙ ΠοΠΙΘΗ, ΙαάθΏ πη(Ἡι βἶπς, ]εά 
ΏπναΥγ γη(] ἀϊνοτε 1ςΐς, ουετ Ἰθαγηίης, απά Υ6ύ ηενογ αὖ]α 

{ο οοπιθ {ο {111 Κποπ]εάσο οἳ ἴπο ἰταίῃ. Νου 88 Ζαππες 
απά ο αωηῦτος πι (Ὠδίοοά Ἰο565, 5ο ἆο ἐλθρβο αἱβο νηΠδίαπά 
{πο γαίΏ: ππεη οοτταρίεά 1Π 1Παῖτ πηπά, τερτοβαίο 6ΟΠ- 
οεταίησ 1ο {α0π. ἨἩονυροὶϊν ἴπεγ εΏα11 ποῦ ππακο {ατίΏετ 
αάγαποθ; {ΟΥ ὑλαῖτ {ο11γ εμα]1 Ὄο Γα11Υ πααπ]{6εί {ο αἱ λετε, 
α5 {ποῖγς αἶδο πας. 

πο 

/αἶεο αὐσἩΦετβ, ΑΌτπ. απᾶ {ο οἶἶνος 
Ἐν. εκοθρί Ίτοι., /αΐεε δίαπιετε; Ο0Υ. 
Τοβῦ., Ώπεμ., ἀ0Ο1ΒΕΤΒ. 

6αναφε] Εἰογσε, ΑὉτΗ. απᾶ {πο οἴπες 

Χν. οκοορί που, Όππι]ᾶε; ΟοΥ. 
οεί., Ώππν., υππιετοίϱιῖ]. 
ΜΗαἰίετε ο φοοά] Ώεερίδεγβ ο) 1λοκε ἐ]ιαί 

ατα φοοᾶ, ΑὉτΤΗ. απᾶ ἴπο οἶ]ει Ὑν. 

(έπεπι ιο]ήε]μ) εκοερὺ του, ἨΏΠΕν,, 
σέ] οιέεπι Ὀεπγποπηίε; Όον. Τοβ6., 
υζέλοιμὲ ήπάπεβθε; ἨΕΥ., πο Ίουεγ ο 

σοοᾶ. 

4. ἈῬεβοοᾶ ολ Ῥτίᾶε] Ηίρ]- 

πιἰπάεᾶ, ΑΌὉτῆ. απᾶ ἴπο οὔ ει Ἐν. 

οκοορύ Ίπποι, ὃοΐπο (ωὐ] ργουᾶε 
ἐλοιρίί); Όογ. Τεεῦ., ΏΒΕΝ., Ὦτν., 

γι] Όρ; 5ε6 ποίθ5 ον 1 Τΐπι. ΠΠ. 6. 

5. Ομραγᾶ Ποπ] Ῥουπι, ΑΟΤΗ., 

Έτεη,, Ἐπν.; ᾖἱ6]ιεπεβεε, τοι: ὐπιὶ- 

1ιᾷε, Ττκο., ΟΠΑΝ.; θ]ήπε, 007. 

(οοὔα): θΊεωυθ, ΕΝ. α,φρέεαταπος, 

ΏΠΕΜ. Τλεβε] Βο Ίπτοι.., 

Β18Η., ἘΒΕΜ., ΒΕΥ. : θμοᾗ, ΑὉΤΗ. απᾶ 
{119 οἴχιες Ὅγ. 

6. Ο/ ἴπεε] Βο του, Βπεν., 
Ἠκσγ.: ο) έλοπι, Ο0Υ. Τοβύ.; 11686, Βταη.: 

ο) είς θογί, ΑὉτη. απᾶ τεπιδὶηῖησ 

ψγ. 
7. Σεὶ πευετ] Νευετ, Αύτῆ. απᾶᾷ 

811 {πο οἶμει Ὃν. ΕΙ Ἱπου- 
οᾷφε] Τ]ο Ὠπου]εᾶφα, Αστπ. απᾶ αἰὶ 

Εαἱ ἴποι ποτ ο {ο]1ουγετ οἳ Μτ ἁοοίτίης, πι8πποτ οἱ Πΐ6, 

σγν. (ἱπ6 Ἱιππγπσε, ὧλχσι). ἩἨετο 

{πο απ λθβῖς ΒΘεΤΩΒ {ο ϱαρρεβύ {1θ 

βίτοπρετ ἱταπε]αζίοη οἱ ἐπίγνωσις; 5θ9 

ἈΌοτθ, ποίθβ ΟΠ οἩ. Π. 25 (Τ}απεῖ.). 
δ. ᾖἨλείαπᾶ] Βο Βπν.; τεδίεέ, 

ΑΙΤΗ. θηᾶ ἔπο οἴπεχ Ἐτ. οχοερί Ίτστ.., 

αροπείοπάεῃ. σονγιρίεᾶ, ἄο.] 

Βίπι, Ἐπτν.: οογγρὲε ἴπ εοιῖε, Ἠ/1οὰ.. : 

οογγιφφίο ο) πη/πᾶε, Οον. Τεβί.; οοἵ- 
γιρἰεᾶ ἴπ ππᾶε, ἨἘπεμ.; οἱ οοτγιρέ 
πιώιᾶς, ΑὉΤΗ. θπᾶ τεπιβ]ηίης Ὑτ. 

ο. ΠΒΗοωνεῖ] Βμΐ Λυτη., Ἡπν. 

Νοὲ πιαῖο, δο.] Ῥγοσεεᾶ πο Γιγέ]ετ, 

ΑΟΤΗ., Ἐπν., ποί ργοβίο, τοι: 

/ατί]ισν.. πο ϱγο/ΗΜ, Ὁου. Τεβί.: 

ΦΤΟΒΡΕΥ πο βιΐπεν, Ἠπεν.: Ῥγευαψῖε 
πο ζΕπᾷεΥ, ΤΥνο. θπᾶ τεπιαίπῖηρ Ὑν. 

Σων πιαπίγεε] Ἀπουει, τοι, 

υεεγεᾶ, Ἐννο., ΟπΑΝ.; διἰᾶεπί, ἄΕνΝ., 

Ἠπτ.; πιαπέ]εθί, ΑὉΤΗ. απᾶ τοπικἰπῖπα 

τν. 

1ο. Ἠ)εγὶ α /οἱϊοιοεγ ο] Βϊπα., Ἱιαρὶ 
Όεεπ α ἀῑῑίρεπὶ Γοϊοωεγ οἱ, Αστη. 

Ματρ.: "]αθὲ Γωῖν Άπουπ, Αστβ., 

Επν.; ]αθὲ φείεπ, οτι; ]ιαδὶ 8επ6 ἐ]ιο 

επρεγίεποε οἳ, Ίτκν., Οου., ΟπΑν.5 

]ιαεὲ αἰέαγ πο υπῖο, 09Υ. Τθβύ., Βπαν. 

(10): Ἰιακὲ /οἰοωεᾶ, Βτεπ.; ἀῑδει Γοῖίοιο, 

τν. 1ουε] Βο αἲΙ {119 ὓν. 
οχοθρί Αστη., ο]ιαγί/: 869 ποῖθβ ο 
α Τΐπιι ἐν 5 (Τγαπεῖ.). 



ΟΗΑΡ, ΤΤΠΙ. {---τό. 

Ῥαχροςο, {α0Ἡ, ]οηρ-ευ{ϊοσίπς, 1οπθ, Ῥαΐίθποθ, ρουβθο{ίοἩΏΒ, 
βυῇΠοτίηρς,----αο]ι δ14/6Υἴπθς 5 Ἱαρροπεά {ἴο το αὐ Απιοσ, 
οὐ Τοοπίαπῃ, αἱ Ἰωγείτα; Βαοῖ Ῥοτβοουίίοης ας Ι οπἀιτθᾶ : 
απά γεί οαΐ οἱ {λθήν α]] ο Τιογά ἀε]νεγεά τηθ. 
θ)| ὑπαῦ γὶ]] νο σοᾶ1γ 1η ΟἨπίεί ἆθεις εἶια]] εαβογ Ῥοίβε- 
οσοι, Επί ου!] τηθη απά ΙΠΠΡΟΡΓΟΤΕ Ίνα] πηαίκο ἀάναποθ 
ἑοπατά {πο ποιςε, ἀθοεϊνίηρ απά ὈῬοΐπσ ἀθοεῖνεά, Ῥιί 
ἴποι, οοη/ἵπαθ 1η {πο ἐΠίπσθ γηῖοὮ μοι Ιθατηθάς οπὰ 
ποτῦ-αβ8ιτεά οἱ, Κποπῄτης οἱ π]οια ἐποι ἀῑάδέ Ίθατη {ει ; 
απά ἰλαῦ {τοηι ο 96Υ οΏ]]ά οι Κπονθεῦ ἴλο Πο]γ 5οτίρ- 
{πτθς, ΨΠΙοἩ απο αὈίο {ο πια] {1θο πξο απζο ϱδ]ναίον 

{μτουρ] {αἱ ΨΠΙο 15 1η ΟἨτίθὲ ἆθεας, ΈνουΥ βοηρίατο 
Ἱπδρ]τοά ὮΥ οά 15 αἶθο Ῥτοβίαδ]θ ἔοτ ἀοσίτίπο, {ο τθρτοοξ, 

Υαα, απἀ. 
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τι. οιῇετίπῃε] Βο 0ου. Τοβῦ., Ώσν.: 

α[Ποξίοπς, ΑὉΤΗ. απᾶ {1ο οἶπεν Ὑγ, 

εχοερῦ Ί1ο., ΒΒΕΝΜ., ραβδίοιώις, 
δισ] εα[εγίπρε, ὧο.] ΒΙπαβτ]γ, εο]ν 

αξδ Ἰαρρεπεᾶ υπίο ππθ, Όογ. Τρί: 
τυλήο] 6πιθ Ιιίο πιε, ΑὉτΗ., ΕΕνΝ., 

Έτεῆ.;: υ]αξ ΠιαΠοΥ Όεπ πιαᾶς ἰο πιθ, 
τοι. υυ]αῖ πιαπεγ οἱ ἐμέπρε Όυετε 

ἄοπε {ο πιθ, ΏΒΕΝΜ,  ὐ]ήο]ι Παρρεπεᾶ 

υπίο ππθ, Ἐχνρ., ΟοΥ., ΟΕΑΝ.; υ]αί 

ελέπρε Όε[εῖί πιε, εν. 

δαο]ι ρετεεομίίοπα ας] Ἠ)]ιαί ρεγεεοι- 

1ἱοπ8, ΑὉΤΗ., Ἐπτ.; ωλαί πιαπεγ οἱ 

φεγβι, τοι, (οσα. ο), Οοτ. Τοαβῦ., 
Έπεμ.; το]έο]ι ΊόΤ8έο., Ίπνο. απᾶ 

τεπιβΙπήηρ Ὑτ. ἁΑπᾶ φοί] Ῥμί, 

ΑστΗ., ἄΕνΝ.; απᾶ, τοι Επά 

οἴπες τ. 
14. Ιπιροθίοτο] Βο Ἠπν.: θεἄμσετε, 

Αυτη. ΒΏπεμ.; ἄεοειοιγε, του. απᾶ 

τοπιαϊπίηρ Ὑν. “Τεοθίγοτβ) ἶ6 ΑΡΡΥ. 
1θ τπαοβί ΒΑΦΙΒΑΟΡΟΥΥ Ίπαηε], (566Θ 
ποίθβ), Ῥιέ 8ΟΠ19 ϱἨαπροθ ΒΘΕΠΙΒ 16- 

απἰτοᾶ οπ βοοοιπέ Οἱ πλανῶντες καὶ 
πλανώμ. 1οΠοπίπρ. Ίσκο., Όου., 

ΟπΑΝ., ἄΕν., ΒΙ6Η., τοίαία /ἀθοθῖτο) 

4η ῬοῖἩ 08868, Μαᾗε αἄναπος, 

ἄο.] Ἡαα 1υ0γ8ε απᾶ 10756, ΑΌΤΗ. απιᾷ 

ἴπς οἶ]ει Ὑγ. εκοερύ τοι,, ϱγοΛίε 
ἐπίο µ0τεε; ἨΒΕΜ., ϱΤοδρέΥ ἰο ἴλε 

200786. 

τή. Του, οοπθπμε] Βο Έπεμ.: 
ἁιεῖ]ο ἴ]ιοι, τοι; αὐίάε {λοι, Ῥπν.; 

σοπέύπµε ἐ]οι, ΑστΗ. απᾶ {1ο οἴπεν 

σν, 1,εαγπεάεί] Ἠαεί 

Ιεαγπεᾶ, ΑΌΤΗ. απᾶ ο]] {πο οἴ]μες Ὑν. 
"εγέ αβθιιγεᾷ ο] Ἠαεί Όεεπ αβεωγεᾶ 

οἱ, ΑΌτΗ., Ἠαγ.; ὃεπ Ὀένα]οτ 1ο ἐιεῦ, 

που. Ἡεχα οοπυπαϊέεᾷ υπίο ἴ]εα, 

Τσνο., ΟΟΥ., ΟΒΑΝ., ΒΙΦΗ.; γε 60ΠΙΤΗ. 

υπίο ἐ]ε, 0ου. Τοβῦ., ΏΠΕμ. (49); ατὲ 
φεγειαᾶεᾶ ἐλετεοῖ, ΕΝ. 

Ριᾷὲ Ιεαγπ] Ἠαεί Ιεαγπεᾶ, ΑΟΤΗ. 
ΕπΠᾶ 81] Ὑν. 

16. Έποπι α Ό6Υ/ ολ]ά] «γοπι α 

ο]]ά, ΑὉτΗ., /γο ἐέ οωίᾖαο, Ὢγτου., 
6ογ. Τοβῦ.; ο α εἶη/ᾷ6, Ττν»., ΟοΥ., 
ΟµαΝ., ἄπν.; Γγοπι απ π]απί, Β1ΡΗ. ; 

Ίγοπι ἐάπε ἐπ]αποῖε, Ώπεπ.; /γοπι α 
2αῦε, Ἠπν. ἀπουσεί] 

Παεὶ Ἐπουπ, Αστπ. οπᾷ 811 στ. 

16. Ένετη εοτἰρωγε] 8ο Ῥπν.: 

αἲϊ δοτρίωνε, Απτη. απᾶ α1] Ὑν. εκ- 
οερύ ἄπν., ἐ]α ω]ιοῖε 561. 

Ιπερίγεᾶ ὃψ 6οὅ {ε] πα. ο ἄοᾶ 

οπερίγέ {8 τοι, Ἰπορίγεᾶ ο) ἄοά, 
8, ΒΒΕΝ., Βεν.: 18 σίνεη η ἐπερίγα- 
ίοπ οἱ ἄοᾶ απᾶ ἵβ, ΑΌὉΤΗ., ἄΕΝ., 
Ἐταα.; οευεπ Ὁὴ ἵπερ. οἱ σοᾶ, {δ, 
Τσκν., Ο9Υ. (Ρο), Ο8ΑΝ. 
Του. ἀῑεείριίπε, ἃο.] Βἶπιι, ἰο ἵπ- 
ἰγιοίίοτι τυ]ήο]ι ἰς ἵπ, ἨΒΙ8Η., ΒΕΥ. 
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{οΥ Ο0ΥΥΘΟΙΊΟΠ, {ο ἀῑβαίρμπο πΏοὮ 18 1η τἱβἨ{ΘΟΗΡΠΘΒΒ; 
17 Ενα {ο τωαη οἱ (οά ππαΥ Ὀο οοπιρ]οίθ, οοσηΡρ]θίαΙΨ {ατ- 

πῖκμεά αη{ο αἰ] ροοὰ Υοσ]β. 

1 οἰθπιη]γ οΏαιρο {ερ Ὀοίοτο ἄοά, απά ΟἨτῖςί 66519, ΙΥ. 
π]ο ϱμα]] Ποτοαβίοτ ]αάρο {πο αιοἷς απάἁ {πο ἆθαά, απἀ ὮΥ 

3 Ἠῖβ αρροατίης απᾶ Ὦγ Η15 ΚΙπράοπα ; ΡχθδοὮ ἴμο ποχᾶ; Ὀο 
αἰἰθηβίνο ἵπ 888ΡΟΗ, οαῦ ο 8685ΟΠ; οοπ{αΐθ, τεβικο, οσ]οτῖ, 

4 σι αἰἱ Ιοησβαβοτίηρ απά ἰθασβίησ. Έοτ πο πιο πΙ! 
οοπηθ Ώου {1ου εἩα]] ποῦ οπάατο 6ο βουπά ἀοοίσῖπθ; Ῥαύ 
{ου ἐ]ιοὶτ οἵη 1αςῦς ἔπεγ επα]] Ώθαρ {ο {πεπιε]νερ {θασΠοτβ, 

4 Πανῖηρ ΠοΏίης 6818; απά {Ἠ6Υ 5Ώα]] ἵπτη αγ ὑΠοῖτ 6818 
{ποπ {πο ἰτιὰ, απά ε]α]] ατα {λοπιδοίνθς αεῖἀθ απίο 

(40ου ὑπείγ.): ου ἐπδίγ. ἐπ, ΑΟτΗ.; {ο 
10ο Ίεγπε ἔπ, Ίου. ἴο επ/οµγπιε ἵπ, 

Ο0οτ. Τοβῦ.: ἐο ὑπεἰγιοὶ ἐπ, Ίππο. απᾶ 

τεχηβήπίηρ Ὑγ. . 

17. Οοπιρ]είε] Βο Ἐπτ.: Ρρεγ]εοῖ, 
ΑΙΤΗ, απᾶ αἱ {πο οἴποι Ὑτ. οχοερί 

ἄπν., αδεοῖωΐο. οπιρίεἰεῖν] 
Βο Βσγ.: ἐγοιρ]ῖὴ, Δυτ. 

Οπλρτση ΤΥ, απ. δοϊέπιιῖψ οπαγσε 

ἐπεε] Ολαγφο θθ, ΑΌτΗ., ἄχν., 

Ἐπγ.; ωὐέποβθθ, Ὑ1ου. ἐοδίβε, Ίπνκο, 

Ἀπᾶ τεπιαἰπίπρ Ὑπ.; οΟΠ1Ρ. ποίθβ οἵ 

τ Τύπιι Υ. 41 (Τγαπεῖ.). 
ΤΠεε] ΑυτΗ. αᾶᾶς "έλογε[οτο. 

ΟΙωίεὲ οεειμ] ὙἉπιο Τονᾶ οὅεειφ 

σηΐε ΑστΗ. δλαϊἱ 

Άεγεα[ίετ 1μᾶφε] δα Ἰιᾶσο, Αστη. 

Ἀπά ἴπθ οἶλιθι Ὑν. εκοορί Ὑτοι., {8 
το ἄεπι/πρ (« Ιαάϊοαίατας εί,’ αἱρ.); 
Απᾶ Οογ., ελα] οοπιε {ο ἠάσε: π]]οὮι 

14865 ΡΡΥ. θπᾶθατοπτβ {πας {ο ἄἱρ- 

Ώπρυϊβ Ὀθίπθθη µέλλοντος βπᾶ 8 

ΟΟΠΊπΙΟΠ {άΐπτθ. Απᾶ ὃν 

Πε (1)] "4ἱ Πε, Αστη. Απᾶ 
ὂ Πίε (ο)] Απά Πε, Αυτη. 

3. Ἀο αἰεπίίνε] Ἑο ἐπείαπί, ΑστΒ., 

πν., ΒΙΕΒ., ΒΕΥ., βἶπα. 9Υ0Ε, ΏΒΕΝΙ.: 

δε ἐ]οι ὐἱθίε, Ἡν1οτ... δε [εγυεπί, Τκν., 

Οου., ΟΒΑΝ.; δε θαγπεεί, 0ογ. Τοβῦ. 

ζοπβωε] Ῥεργουε, ΑστΗ., 0ου, Τθβῦ., 
ΈΏπΠεμ., Βαν.; αγφµε.(ας2τοµε), Ἅτοι,., 

ἔπιργουθ, ΤΥΝΡ. Απᾶ [πο τεπιαίπῖπα 
Ῥν. Τεαε]ίπᾳ] ο 
Ἐπν.: ἀοοίτίπε, ΑὉτΗ. απᾶ αἲὶ Ἐτ.; 

β60 ποίθβ, 

8. Αλμα πο] 8ο τσι, ΟΌοτ. 
(οί), ΟπαΑΝ., Β1βΗ.: ωδῖ ποί, ΑΌτΗ. 

Απᾶ τοπιαπίπρ Ὑτ. 

1ὲ βθοταβ ἀθείταρ]ο {ο ργθβοστο “δ]ια]1» 

{μτοαρλοπέ ποχ. 3 απᾶ ᾳ, 38 ἴπετο 18 

ηΟ ΑΡΡΕΙΘΠῦ ΥΘΒΒΟΗ {οΥ ἴπθ οἨβπρθ. 

Ὑθ ποιο απου]ᾶ ρτοβαβΙγ αβθ «π]) 

ΠιτουρΏοπέ; 61θ ΄πρπβ εἰπῖοιβ᾽ Ἠοτ- 

σεν, πἨίοἩ 1 αβΙᾶ {ο Ἠπωϊί ἴἨθ 2Τ6- 
ἀῑοιίνο ' Β1ια11᾽ {ο ἴ1ιο Βτβί ρεΓβοΏ, Ψ88 

πη]ηοσ {ο οἳς Τταπε]αίοτβ; ΟΟΙΠΡ. 
Τιαίπαπι, Ἐποῖ. Τ/απρ. ὃ 521 (εἄ. /). 

Τ]ιο εοιπιᾶ] 8ο Βπν.: εουπᾶ, Αυτα. 

ΤΊΕΝ ε]ιαΙ1 (2)] Βο Ὑτοτ,.: ε]ιαῖ, ἄΕπ.ς 

ἐπου υυἱ, Ἑπεν. ελαῖῖ ἰλοί, ΑστΗ., 

{ο]ονήηρ Τσπνυ. απᾶ πο τεπιβ]ηῖηρ 

στ., υΏῖοἩ Ἡοπθτετ ἰ] οἩβπσο ἴἨθ 

οτάοτ οἳ {πο ἄπτθεζ, ρἰτίτρ, ολαὶζ ἐ]ισι! 

(ωᾖοθε 6αγεα γ/ἴο]ιο) θειὲ ἐᾖεπι απι Ίεερα 

ο) ἐεασ]οτθ, απᾶ ε]νπβ {16 οἴ]λες 11γεσ- 
ΒἱΟΠ Ὦθοοπαθϐ παίυτα], ΒΙπα,, 88 ἴο 

οτᾶσχ, Ἐπτ., Λανίπῃ {ἐο]ίπς εαγ οὐ]. 
4- Τα ἐ]μεπιδεῖυεε αθἰᾷε] Βε ἐγπεᾶ, 

ΑύπΗ., ΟΒΑΝ., ΒΙβΗΒ.; ὃο {ωγπιᾶε ἰο 

οεάΐη, τοι; ὃε 6ευεῃ, Τχννο., Οον. 

(9οἵ μ), ἄπν.; δε οοπιεγεᾶ, ἘπΕμ.ς 

Ἔωγπ αθίᾶε, Ἠπν. 
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{α0]6. Ῥιί ἆο τηοῦ ο βοῦέτ 1η αἲ] ἐΠ]ηρς, βα/ΐθυ αβῃΐο- 6 
1οπβ, 4ο ἐπθ γνοτ]ς οἳ απ οΥαηρε]Ιδέ, {α1] {Ἡγ ταἰπΙςίτγ. 
Έ ου ἆ απη αἰτθαάγ Ῥεϊηρ Ρροιιτεά οαῦ, απά ἴπθ πιο οἳ πιΥ 6 

ἀορατίατο 16 αὐ Ἠαπά, 1 Ἠατο εἰίνεηπ ἴπθ ροοᾶᾷ βἰτῖθ, Ι 7 
Ἠαγο Βηϊφλοα τη οοαχςθ, 1 πανε Κερί ἴπο {α01. Ἠεηος- 8 
{οτίἩ ἴπετο 15 ]οἱά αρ {ου πιθ {λθ οπού οἱ τἱρηίθοιιδηθςς, 
ΨΠΙοΏ {πο Ἰμοτά, ο τἰσΏίθοις ιάσο, 5Ἠα]] οἶνο τηθ ἵη 
ὑπαί ἆδγ; απά ποῦ ῦο πιθ ΟΠΙΥ, Ὀαῦ {ο αἲ] ὕπετη αἰπο ἐλαῦ 
1ο Ἠ[ς αρρεατίηρ. 

Ὅεο ἀϊ]]ρεπος {ο οοπιθ δΠοσί]Υ απίοτηθ: {οτ Ώεπιας αίὮ 9 
{0Γβ8]ζοη της {τοτη Ίουο οἱ ἴλπο Ῥγεδεπί ποτ], απά 15 ϱοηπθ 1ο 
ἀπίο Τ]δεκα]οπίσα; Ογθβοθης απίο (α]αΐία, Τ1έή5 απίο Το]- 
πιαῖα, ΟπΙΥ ]μαίκα 15 γη {τι πηθ. 

5. Ρο ἔλοι ὃ6 δοῦυετ] Βίπα. Ἐν." 

«υαίΐο] ἴλοι, ΑὉτΗ. απᾶ ἴηοθ οἶμοι Ὅν. 
οχκοορῦ πτοι,, ωαἶε έμοι; Βπεπ., ὂε 

έποι υἱσίϊαπί. δαᾖετ] 

98ο ΤΣΝΡ., Οο0Τ., ΟΒΑΝ., ΕΝ., ΒΙΡΗ., 

Ῥτν.: επάμγε, ΑὉΤΗ. 

Σι] Βο Ὑτοτ., 60ου. Τοβῦ., Β18Η., 

Ἐπηεκα., Βπτ., απᾶ ΑΌὉτΤΗ, Μαχρ.; 
πια]ε }ωὴῖ 2Υοοί οἱ, ΑοτΗ.; }ωζβ11... 

υπίο ἐλε υἐπιοδὲ, ΤΣνς., ΟοΥ., ΟΒΑΝ.; 

πιαλο...Γΐψ Ίποωεῃ, ΕΝ. 
6. «Αἰτεαᾶν δείπῃ, ἃο.] Φαοτίβεζε 

ποισε, Ἠ/τοῖι; 6Ἡεπ πουυ ὂε εαογἰβοεᾶ, 

Ἐπεν.; αἰτεαᾶι Ὀεῖπα ο[/εγεᾶ, Ῥπν.ι 

που γεαᾶψ ἰο ὖε ο[[ετεᾶ, ΑσΤΗ. 8ηᾷ 
τοπιαΙπήηρ Ὑγ. 

7. Φιπίυει ἐ]ο φοοᾷ αἰτίε] ο 
Ὑτοι,. (α ϱοοᾶ): /οιρΏί α φοοά Πρ], 

Αυστπ., Βπγ. (ἐ16), Επιᾶ αἲ] 1ο οἶπετ 
Ὑγ.: οοπ1ρ. 1ΟἴΘΒ Οπ τ Τἶπι, Τὶ. 1ο 

(Τγαπεῖ.). 
8. ΤΠε ογοιπ] Βο ἄπν., Βαν.: 

α ογ., Αυτη. απᾶ 81ἱ οὔ]οι Ὑγ. 

1π] Βο Ίποι., Οοτ. (οἱ), Έπαν.: 

αἲ, ΑύΤΗ. απᾶ {Πε τοπιβϊηίηα Ὑτ. 

Αἴᾗ Οπιθιεᾶ Ὦν Αυτη. οᾱ. 1611, 
Άπιά Ὦγ Ίου, Όου. Τθβί., ἘΒτβ., 
Έπεμ., ξο]]οπίηρ ἐπο Ταΐς. 

9. Ὅεε ἀῑΙίφεποε] Όο {η ἁθ- 

σεπ6θ, ΑΠΤΗ., ΟΠΑΝ., Ε18Η., Ἐτν.; 

Τα]ο Ματ]ς, απάἆ Ὀτίπς Ἠϊπα 11 

Πΐε, Ὑοι., πια]ο ερεάε, Ἴπνν., 

Όοτ., ἄπΝ.; πια]νο Ίναφαί, Οοτ. Τθβ0., 
Έπεν, 

πο ἘΤοπι ἶουο ο] Παυνίπο Ἰουεᾶ, 

Αστη., Ἐτβα.; ἰοιμπα, του, ΟοΥ. 
Τοεί,, ΏΠΕμ.; απά ]ιαίᾖ Ἰουεᾶ, Τταν.; 

απᾶ Ἰομεί], Οο5., ΟΒΑΝ.; απᾶ. αί]ε 

επιθγασεᾶ, ἄτν. Τπε ργεθεπί] 

Τ1ή8, Ἅτου., 0ου. Τεςῦ., Βπεμ.: ἐλμίς 

2Τεδεπὶ, ΑΌὉτΗ. Απᾶ τεπηθἰηῖπρ Ὅν. 
18 ϱοπε] Βο 0ο. Τοβύ., Ώπενε,: ἠυεπίθ, 

ὧπτοι., Βπγ.; ἐς Φερατίεᾶ, ΑὉΤΗ. Απᾶ 

τεπαβ]πῖηρ Ὑτ. Οπ τθοοπβὶἆεταίοτ 
16 που]ά 5εεπα {παί ἴπο ριτε]σ αοτ]αῖο 
ἀπαηβ]αίοηβ “{οτβοοῖς,..ποηῦ᾿ (οᾱ. 1) 
ΊἨτου ἴπθ. θτεηΐς {οο {χε Ῥβοκπατᾶ 
Ἰπ{ο {19 ρ8εύ. ΑΑ ἴπο ἀθεετίίοη 8Ρ- 
Ῥεᾶσς ὔο Ὠατθ Ὦ6θα σοοθηύ, ους 1άΐοσι 
Βθθπῃα Ίθτθ {ο τθαπΊτο ἴπθ α5θ οἳ {πο 
Βπσ]Πθπῖθβ. ΤΠ γεσβθ τό ἴο οββθ 18 
ἀϊβοτοπί: ἴἨοτο {ηθ 6ροοἩ 15 ἀρῆποᾶ 
1 {1ο οοπ{ασῦ. Ὁπίο ἄαἰαίία] 
Το α., Αστῆ. 

τι. δεγυϊσοθαδ]ε] Βθθ ποῖθβ οπ οἩ. 

Ἡν οι (Τγαπεῖ); πεσθθδατή, σαν. 

ιδεΓωῖ, Ἠπν.; γοβίαδίε, Αυτπ. απᾶ 
τοπιθήπῖηρ Ὑν. 
Σο) ποπεἰεγίπρ] ο Βσν.; Εἶτα., Γοῦ 
{ο πιπἰείεν, Τσκν., ΕΝ. (οπι. /οὐ): 
7ο ἴλιε πιἰπέρίτἡ, ΑΌΤΗ., Ἐπεμ.; ἐπέο 
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15 γης ἐ16ς; ΓΟΥ Ἶο ἶ5 βοτν]οθαΡ]θ {ο πιο {ος πἠπϊβίθτίης, Ῥιό 

19 Τγομῖοις 1 βοπὺ ἐο Βριθβας. ΤΠο οἶοαῖς παί 1 Ιοί αὖ 

ΈτοἙς γη] Οατρυς, νηθη ἔλοι σοπιθβί, Ὀτίηρ ουτέ]ν {ῇνθο, πια 
14 ἴπθ ῬουΚβ, θρρθοία]]γ {ο ρατολπιθηίς,. «Αἰοχαπάοτ ἴ]πο 

οορΡρεγαπιΙ(Ὦ ε͵θυγθά της πωαο] 1]]-ἐτοβίπιθηῖ: πο Τοτά 
1 ἶνα]] τογγητά Ἠ]πι αοοοτάΊπρ Όο ΕΙ γγοχῖϊβ, Οέ πλοπι Ὦο 

ἔποι πατο 4ἶδο; {ος Ἡθ ρτθα]γ π](ηείοοά οἳσ Πογάβ. 
τό ΑΦ τιγ Ετεῦ 4Ώ5ύΥ6Γ πο πηᾶη βίοοά {ουπατά πΙ( 1η6, Ῥιὔ 

81] πιθη {οτβοοῖς 1Ώ8: τηαγ 16 ποῖ ο Ἰαίά {ο ἐλοίγ οἴιαχρο, 
17 Βιΐ ἴμο Τοτά βἱοοά ὮΥ πᾳθ, απά σαγθ πιο Ἰηγατά αἰτοποί] ; 

ὑλαί ὮὉγ τηθ {πε ργεαοΏίης τηὶσΏύ ὃο {α]β]]θά, απιά ἐ]αί εἰ] 
πο (απίῖ]ος τηῖσΏί Ἠεατ: απά 1 ας ἀθ]ινεγοά ουί οἳ ἴπε 

βόγσθ, Ἴ]σε.1 ἰο {ιο πε ἰγαεῖον, 

ΟοΥ. 5/0 ἴ]ιο πι., ΟΒΑΝ., ΒΙΒΗ.: πι ἐλό 
σοι, Όστ. Τε5ῦ, 

1. . Βα] Βο ΒΒΗΜ., Βσν.: οπαθᾶ 
ΒΥ ΟοΥ. (Ρο6Ἡ); απἀ, ΑΌτη. απᾶ 16- 
αηβ]ηίπρ Ὑν. 1 εεπἰ] Βο Βσν.: παυε 
4 επί, ΑΌτΗ. απᾶ 1] πο οἶποι τν. 
( λαμε, Ἐπεμ.), τοι, οπηῖζα μ]ς 
τετβθ, 

14. ἁπά {ια δοοἶε] Τϊθβο ποτά 
8τθ οπιὐθᾶ ὮΏΥ Αυτη. εᾱ. τόττ. 
ΠερεσίαΙϊψ] Βο Ἐπεμ., Ἀπν.: δὲ 

οερεσἑαϊζψ, ΑὉΤΗ. Επᾶ αἱ] ἐ1πθ τοπιβίπ- 
ἵπρ Ἐτ. εχοερί 'του, (πιοβὲο [ογοίᾖϱ). 

14. Βλειοεᾶ πιο] Βο γιοι, (ἐο πιο), 
ΈΒ18Η, : Πα] ε]ευυεά πιο, ΒΠΕΝΜ. : ναί] 

ἄοπε πιο, Όοτ. Τθβύ., ἄτν.; ἀίᾷ πιο, 

ΑΌΤΗ. απᾶ τοπιβ]ηίηρ Ὑτ. 

1ο ε)]-ἰγεαίἰπιοπ{] Μαη ει) ἐ]νέπφί5 
του. πιο] ευ, Αυτῆ. θπᾶ 81 
οἶμαες Ὑν. δ]ιαῖϊ γειοαγᾶ] 

"Εεματά, ΑΌτΗ. 

τρ. ἀγεαιΙ/] Ηαίᾗ σγσαϊή, ΑΟτΗ., 

ΟµΑΝ., ΒΙ6Η., ΒΒΠΕΜ.; ἄά ϱγεα!, 

Οογ. Τ686.; 16 τοβύ οπα1ἡ {11θ βσ]- 
Παχγ. 

16. δίοοά Γογωαγᾶ οὐ] Βἱορᾷ ωὐε]ε, 
Αὐτηῆ.; μας ἰο, Ίτοῦ,; Υυας το], 

Ἑπημ.; οίοοᾶ /ογωατά, Ἡπν.; αξ- 

αἰεείεᾶ, Τννρ. απᾶ τχθπιβ]ηῖηπρ γ. 
(ἀψᾶ.,, ἄξθ., Ο9Υ. Τθ86.),----Όγ Πο ΠηΘᾶΠΒ 

8η ΙΠπ8ρρτοΡρείθῦθ ἐταπβ]. 

Μαν ἐξ ποὲ Όε] Βο Ἠπν., Επᾶ βἶτη., ὗ6 
ἐὲ ποὶ, του, ΒΒεμ,: 1 ρταγ ἀοά 

ειαξ {ὲ πια! ποῦ 06, Αυτη. απᾶ [πο 
τεπθήηίηρ Ὑν. [ὲὲ ὃε πο, Οοσ. (οὔχι)]. 

17. Ῥμ] Βο 0ου. Τεξί., Βπεμ., 
Ἐεν.: [ογεοίλε, τοι, ; ποὐιοζ(]δίαπιά- 

ἐπρ, Αστη. απᾶ {1ο τεπιαἰπίηρ Ὅτ. 

Τη ἰταπε]. οἳ ἴπεβο Ἰθΐέζες Ἐν. 5 

Ῥοσπαρς οὔ{ρ]ῖγ {οο Βίτοπρ {ος ἴπθ 

Βἴπιρ]ο δέ. δἰοοά ὂψ 
πιε] Βο ΟοΥ. (5οὔι), Ἡπγ.: εἰοσᾶ εοὐ{]ι 
πι, ΑΟΤΗ.; δἰοοᾶθ ἰο πι, ΒΒΕΝΜ.; 

εἰοάο πι ἵο πι που. αθοείεά 

πιε, Ίτνυο. πᾶ τεπιβ]ηίηρ Ὑν. 

ἅανε πιε ἐπιωανᾶ εἰν.] ΔΑ ἵαπ τ Τϊτι, 
ν τοι θἱγοπρ]επεᾷ πιο, ΑΟΤΗ. θπᾶ ἴθ 
οἶπος Ὑγ. οχοερί Ίτοι,, 0ου. Τοβῦ., 
οοπι/ογύίᾶς πιο. Σι 1ἱεα] 

(98 ἵπ ναχ. 5) 5ο Ίντο, 6ου. Τεβί.; 
ιζ το δια υὐπιοδέ, Τσνν., ΟοΥ., ΟΕΑΝ., 

ΒΙ6Η.: Τι ᾖποιπ, Αστη., ἄΕν.; 

ασοοπιρζελεᾶ, Ἐπενι.; αἱ ργοσ]αϊπι- 

οὖν, ἨΕν. ΔΕ Αυτῃ. απᾶ αἰὶ ἐῑιο Ἐν. 
Ώατο Ὦγ) ἵπ οοπποχῖου πλ {μ]ς 

τετΏ, απᾶ 5 {Π]β Ῥτορ. ΔΡΡΘ8Σ5 ΞΟχ- 
πηρε] (88 Ιπᾶθεᾶ ποῦ απουπιπιου]σ ϱ 
Ῥτοβθη{) 6ο Ἰαγο Όθοη αβθᾶ ας θαπίτα- 

1οπύ {ο /Ὦ7 παθᾶπς οἳ,’ πο 6Ἠβηρο Ίας 
Ῥθθς πιβᾶθ. Τ]ιο Ιέοπ”ο πιοιέ]ι] 
Βο Οογ. Τοβέ.: ἐ]ια πιοιέ]ι ο) ἐλιε νέοι, 
Αυτη. απᾶ αἲ] ἐ1θ οἴ]λοι Ἐν. (οπ1. 
ται 1116, Ίαοι.)Ι 869 Ποῖθβ. 
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Ποπ πιοιίἩ, Της Ποτά οΠα]] ἀε]ῖτοτ πιο ἤοπι 67ΟΥ ον]] 18 
χνοζ]ς, απά ια]. 5.9θ πωθ Πίο ἨΙ5 ΗΘΑΥΕΠΙΥ Κἰηράοπαι: {ο 
πΊοπη 0ο ϱ]ουγ {οί 6Υ6Γ απᾶ 6Υ65, ΑΙΩΘΗ. 

Φα]πίο Ῥτίδομ απά Ααπῑῑα, απά ἴπθ Ποιξομο]ά οἱ Όπο- το 
εἱρῆογμβ. Ἐτασίας τεπιαῖηθά αὖ Οοππία: Ῥαΐς Ἱτοριίπας σο 
1 16 βἰοὶς αἱ Μι]είας. 

ψΙΩ{ΟΓΥ. 

Ὅσεο ἀϊ]σοπορ {ο ο0π1θ Ῥοΐοτο 21 
Ῥποα]ας στεεθείἩ {ῃθο, απά Ῥαάθης, απᾶ Τάπας, 

θπά Οἰαμᾶϊα, απά αἱ] 6ο Ὀτείπτεηϐ, Τηο Τιοτά ἆοξας ΟἨτίςί 22 

ὃα να ιν ρίτιο, 

18. 11ο Ποτά] ἹΑπᾶ ἐ]ο Τ,ογᾶ, 

ΑΌΤΗ. δ]ιαζἰ 8αυ6 πιο αυπίο] 

Βίπαι, εο]αῖ πιαςό 8αα/ ἐπίο, Ὑτου. 

ωἱ]ξ 8αῦε πιο ώπίο, Β Εν. : υἱ1ΐ ΡΥεβόγὺς 

πιο Ππίο, ΑὉΤΗ., ἄπν., Βτδε,; εἶαῖῖ 

Κερα πιό υπῖο, Τπσνο., 007. (9οἱ1), 
ΟµΕΑν.; ουἰΐ 8αιο πιο υπίο, ΒΒΕΝΜ. 
Ῥειπαρθ ἴἩο τει Ρτερηαηῇ 6ΣΡ:68- 

5ίΟΏ σώζειν εἰ πιαγ εἀπηῦ οἳ μις 
Ηέοτα] ἐταηρ]α ο. 

ο. Λεπιαϊπεά] ΒΟΒΒΗΕΝ. απᾶ 007. 
Τοςῦ. (ἆφᾶ γοπη.): ἄυε]λίᾶςσ, Ὑγτοι, : 

ταος ὔθ πΙ(Ἡ γοι. 

αὐοᾶς, Ασπη, θπιᾶ τειηα]πῖηρ ὧν. 

1 Ίοᾖ, ο] Ἠαυε Ι Ιε[ι αἲ ΜΗ. οἷεῖ, 

ΑΌτΗ. ΛΜΠἱοξις] Βο Οοτ. Τεβύ., 
Ἐκπγ., θηᾶ Αυτη. 1π Λοῖς ΣΣ. 15, τ7: 

πιῖζέε, ασ Μείηπι, Αστπ. απᾶ 
τοπια]ηῖτηρ Ὅν. 

ατ. Ὅεεο ἀῑΙίρφεποε] Ὅο τη ἁαίῖ., 

ΑσΤΗ,, ΟπΑΝ., ΕΒ15Η.; Ἰήε, τοι ; 

πια]ε δρεᾷο, Ἱσκν., ΟοΥ., ἄπν.; πιαζθ 

Παΐφὶ, Οοτ. Το50., Ἡπεμ. 

22. ΑΤὉΤΗ. αἀᾶς "Απιεῃ. 



ΤΗΕ ΕΡΙΡΤΙΕ ΤΟ ΤΙΤῦΡ, 

1. Ῥλσν 8 φοτναηῦ οἱ οά, απά 4η αροβί] οἳ ζεδας ΟΗτῖέ, 

{ος {πο {αϊ(]ι οἱ ἄοά”Α οἱθοῦ απἀ {πο {111 Κποπ]εάσο ος 

ο ἴ]ι ἱταῖ]ι γΏ]ο οαᾶεί]ν απῦο σοἀᾖπθΒΒ; αροη {ο Ἠορο οί 
οἴοτηα] 116, ἨΠΙοὰ ἄοά ύλαί σαπποῦ 16 ρτοπιῖςεά Ῥοΐοτο 

4 οἴοτηα] πιθἙ, Όαέ πιαάθ πιαη]{θ8ύ η Ἠίβ οπηΏ β68δοης ΕΙ5 

ποτά ἵω ἴηο Ῥρτεβοβῖης γηἩ γἨΏ]οὮ 1 πα οπἰχαςύεᾷ αο- 
4 οοτάῖπσ {ο ο οοπιπιαπάπιεηί οἳ ος Βανίοιτ, ἄοᾶ; {ο 

Τ1μαβ, πιγ τας οΏΊ]ά α[τοτ νο οοπΊπηοῦ. {α1δη. ἄγαορ απάἆ 

Ῥοµςθ ἄοπι ἀοά ἴῑο {αΐμες απά ΟἨτ]ςέ ἆθδας ουχ Βανίοιιτ. 

ΟπΠλρτεΕ]. τ. ΣΟΥ] ΒΙπΙΙΙΑΣΊΥ, ἐο 
Φγεασ]θ, ΤΧΝΡ., ΟοΥ.: αεοοτάΐπρ ἵο, 

ΑστΗ. απᾶ τοπθηίηρ Ἐν. εχκοερί 
Ὑ]τομ.., αεί. Σωῇΐ Ἱποωτεάρε] 

Αελποωϊεάσίπρ, Δυτη.; Ἱποωφπρε, 

τοι; Ὀεπουϊεᾶρε, Ττκο. Επιᾶ τεπιαίτ- 
1πρ Ὑγ. 1ιεαάεἰ]ι απίο] 

Βο Οοτ.: {8 αεοογᾶάἰίπᾳ ἰο, 6ου. Τοβῦ., 
πν., Βπεμ., ἘΕτ.; 8 α[ίεη, ΑΌτΗ. 

απᾶ χετηβ]ηίηρ Ὑγ. 

2. Ὄροπ ἐ]ε] Βο Τσαρ., Οου.: ὅπ, 

Αστῃ,, ίτου., Ἠσν.; ὅτι 1”, ΟΕΑΝ., 

Έ1βΗ.: {ο 116, ΟοΥ. Τθβύ.; ἐπίο 16, 

Έπεπ.; υπᾶετ 116, ἨΝ. 

Εἰεγπαϊ ἰίπιε] πα. Ἠπν., {ίπιθ 
εἰογπα] : τωογϊάεῖη πιο, του. ; ἔ]νε 

ἐέπιες οἱ {ιο οοτ]άε, Όοτ. (0οἱἩ) ; έ]ιε 

εεσωῖαγ ἐίπιεε, ὮἘπεμ.; ἐ]α ὠωοτ]ά ὖε- 

6απ, ΛΌτΗ. απᾶ τοπια]ηίηρ Ἐν. 

8. Ἡαᾶε πιαπί]οει] Βϊται, Ἰιαβ]ιε 

πιαᾶρ...πιαπ{γεθί, 4ΕΝ., ΒΙ8Η.: λαϊλ... 

πιαπῄγεεἰεᾶ, ΑπστΗ, ἘΠεμ., Βπγ. 
(οπα]ᾳ αι) Σ εο]ειωἰᾶς, του.» }αϊ]ι 

«δη Όοσ. Τ6βύ6.; Παῖ] οροπεᾶ, ΤΣνὈ. 
απᾶ τοπηβἰπίηρ Ὅν. 

Ἡίο οιυπ 8εαΒοπε] Βο Ἐσπν., απᾶ αἶτι,, 
]ή18 86ά8ΟΠΕ, ὉοΥ. Τθβ8ῦ.: ἅπο ἐίπιον, 

ΑΌΤΗ., εν. (ήπιε. Ἠπεν.; 8 
ἔπιεθ, Ὑπποι.., 0οΥ. (ἐήπι) , ἴ1ε ἔγπιο 

αρογπἰεᾶ, Έσπο., ΟΒΑΝ., ΒΙΒΗ. 

1π (1)] Ῥο Ίο, ἨΒΒΕΜ., Βαν. : 

ἐλτοιρᾗ, Αυτη. απᾶ {ῑπθ τοεπιβΙπίπᾳ 

Ὑτ. ετεορί Οου. Τθβύ., ὃγ. 
Τ16 βγεασ]άπρ] Βο ἄπν.: ΑσΤΗ. απᾶ 
811 οὗλος Ὑγ. εκοορῖ Βατ. οτῖξ ἴμθ 
Ἀτήϊο]θ. Ἐτί]ι το]ήοἩ, ἃτο.] 

Ὑο6σγ εἶπι, Ἐπν. (ιο]ιεγοιοίέ]) : ο]ιίσ]ι 
{6 οοπυπιζεὲεᾶ απὶο πιε, ΑὉΤΗ. απᾶ {πο 

οὔἶες Ἐγ. (ο]νέοῖν Ργοας]η/πβο, Ἐσνο. ; 

{0 πιο, ΒΒΕΝΜ.) οχοερέ Ἰλστι, ἐ]αί ἵθ 
δέέα]κεπι {ο πιο. 

Οωή δαυίοιν, ἄοᾶ] Βο Ίπτοι,, Βπαν.: 
ἄοά οιγ δαυΐοµν, ΑΌὉΤΗ. Απᾶ ἴθ 1θ- 
σηβπῖηρ Ὑγ.; 960 ποῖθβ ο ΟἩ. 11. 

(Τγαπεῖ.). 

4. Ἠψ ὑπ ο]]ά] Βο Βπν.: πιπα 
οιῦπ 8Ο, ΑὉτΗ.; Ὀέ]οιεᾶςε 8οπο, Ίντο. } 

Πῖ6 παϊιιγαὶῖ 8., Ἰννο., ΟΕΑΝ.; πι 

παξιγαῖῖ α., ΟοΥ., ΕΝ. ; πι! ἄεατε 8., 

Οον. Τθβί.; α παϊιγαὶ δ., ΒΙ8Η. ; πι! 

δείοιιεᾶ 8., ἨΏΠΕΜ.: 599 ποίθβ αχιᾶ το, 

οἩ 1 Τέπι, Ἱ. 2 (Τταπε].). στασε] 
ΑστΗ. οᾶβ "1πΕΥο/. Ο]υγίδὲ Τεειε] 
ΣΤΙιο Τογᾶ ο. Ο., Αστπ. 
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Έοτ ελ] 81156 16 1 ἐῑιερ ἵπ Οχθίο, ἐἶναῦ ἴποι »Ποι]ά- 5 
ού {ασίπογ δεί 1η οτάες 016 ἐπῖηρς ἐμοῦ ατο Ναπίίηρ, οπά 
οτάσ]η εἰάρτα 1η 6Υ6ΙΥ οἱ ὔγ, 88 1 σανο {]θο ἀτθοίίοπα; Ἡ 6 

ΒΏΥ ὃο υηᾶθγ πο οαχσθ, ο. Ἡυεραπά οἱ οπ9 πο, Πανῖης 

ΒΕΙΙΕΥΙΝά οἩ]]άτεν, ποῦ αοοαβθά οἱ ἀἱβδοιαίεπθββ, ο: πΠ- 

τα]. Έοες α Ρί51ορ πιαεὺ Ῥο Ῥιαπιείεςς, α” δοίπφ ἀοάς 7 
βὐοπατά; πού βοιεν]]θά, ποὺ 8οοη 8πΠς6τΥ, ποῦ Βθτοθ 076Γ 

ν]πθ πο βἰεῖ]οτ, ποῦ στεεάγ οἱ Ῥα56 σαϊη; Ῥιΐὐ α Ίουετ οἵ 8 
Ποβρί{δ]{γ, α Ίονεγ οῇ ροοάηθβΒ, βοθογιπίπάεά, τἰβηίεου», 
ο], ὑεπιρεταία: Πο]άϊηρ {5 ἐνο Γωμ{α] ποτά αοοοτάῖης 9 
{ο πο ἰἐεασβῖπς, ἰΠαῦ Ἠθ τηα7 Ῥο αὐ]ο Ῥοῦμ {ο εκ]ιοτί Ὦ7 
Ώιθ βουτιά ἀοοίτίηο απἀ {ο τοίαζθ {6 ϱαἱΠΡΔΥΟΙΡ. 

5. Ειγί]ετ δεῖ, ἄο.] 5ο ἔτι ογάεν, 

ΑσΤΗ., Ἐπν.; απιοπᾶε, Ὑχοι.; Ρετ- 

/οππιο, ῶσπο., 005. : γ6Γοµπιε, ΟΕΑΝ., 

ΒΙ8Η., Ἐπεν,; γεάγεβδε, Οοτ. Τθβῦ.; 

οοπέΐπιιιε ἐο Υεᾷγρδεε, ΕΝ. 

ἄανο ἴπερ ἄῑν.] Ἠαᾶ αρροϊπὶεᾶ {έποα, 

ΑΟΤΗ., Ο8ΒΑΝ., ἘΒϊ6Η.: ἀεροείάς {ο 

λεε, Ὑπτοε.; αροϊμιίεά {ε, Ἓτνο., 

Οου., ἀπΝ., Ἠπαπμ,; Ίαιο αρ. ἴλε, 

Οογ. Τθ8{.: σαυε θε σπατρε, Ἡπν. 

6. Ὁπάεν πο οπατρε] Βἰαπιεῖεβδ, 

ΑπτΗ,, Οογ., ΟΕΒΑΝ., Β18Η., ἨΕγ. ; 

αρΐέλ οιέεπι οΥΎπιο οΥ ϱΥεεί σδέα, Ί1οτ,.; 

υντελοιωέ ολίπιο, ὮΒεμ.; /Γαωίεεεε, 

Ἐνκυ.; ωὐέλοωέ Ὀϊαπιε, 0ου. Τεβῦ.: 

υπγεργοιεαδίε, ΕΝ. 

4 Πιββαπᾶ] Τ]ε Ἰπιεθαπᾶ, ΛΌτΗ. απᾶ 

81 {πρ οὔχος Ὑν. εχοθρὺ Ί/τοχ.. (οπα1{8 

α ος {]ε). Βεμευίπρ] Βίπη. 

Ἐν. ἐλαί δε[ίευε: Γαἰ(]λ}μῖ, Αστη, πηᾶ 
81] ἴιο Ὑν, 2ἱθεο]ωίεπεθε] 

ίοξ, ΑστΕ. απ αἲ] ο οἴῖιου Ὑτ. εκ- 
οορῦ Ὑγτοτ.., Ιεσσλεγίθ. 

Ἶ. Α δίε]ορ] Βο ΑπτΠ., απᾶ α]] ἔλε 

Ὑν. οχορρί Βπτ., ἴ]ε δἱ8]ιορ. 

48 δείπᾳ, ἄτο.] ΒΙχι., αἲ ἐὲ ὃε εοπηπεἰι 

ἐς πιπέείεν οἱ ἄοᾶ, Τσνν.; αἲθ ἀΐδ- 
Ῥεπᾶσιν α οοᾱ, ΊΔΙδ8.: αἲξ ἄοᾶςδ 

ἰεινατᾶς, ἀπν., ΒΕΝ.; αἲ λε δίευαγά 

οἱ ἄοᾶ, Απτῃ. απᾶ (ο οἴετ Ὑγ. 

Νοὲ Ἴεγοε ουεγ ωύπε] Νοί ϱίτετ, ἐο ΐπς, 

ΑΌΤΗ,, ἨΝ,, ΒΙβΗ.. ἨΏΒΕΜ.; πο 
υγποῖεπέ (ε]ναξ ἐς πι! οἷιε ϱοεπ {ο δέ), 

σι: πο ἀὠποπ]αγάο, Ἕσνη.ι πα 

αειρη, υπίο πισο]ι γε, Ο09Υ., 091. 
Τοβί, (49), ΟπΑπ. (0): πο ὑγαωίετ, 
Ἐεγ. ἄγεεᾶν, ἅς.] 

σοποψίοµεε ο οωῖ ὠ4/ππ/πρς, τοι. 
ϱτεᾶγψα οἳ (Ιέηιε ἴμογεα, Ο9Υ. (ΡοἵἩ), 

Ἐπν.; οομείοις ο) Τ. 1., Ἑπενκ., ϱίνει 

1ο Λἱέ]η/ 1μσγς, ΑΟΤΗ. απᾶ τοπιδλπίαρ 
στ. 

8. 6αοᾶπερε} Βο Τσνο., Οοτ., Ο8ΑΝ., 

ἄπν., ΒτβΗ., απᾶ βἶπι. Ἐπτ., ᾳοοά; 

ϱοοᾷ πιεή, ΑΌΤΗ. 
δοῦὐεγπιὐπᾶεᾶ] Βο Ίσνς., Ο09Υ., ΒΕγ. : 

βοὔ6γ, Αυτῆ. απᾶ {πο τοταβήη]ηρ ὃν. 

οχοθρέ ΡΝ., 496. Πέρ]εεοιις} 
Ῥο αἰἱ Ὑν. οκοορί ΑπτΗ., τοι, 

Έπεν,, Ἠπν., {ιδὲ; αἰραίεοιθϐ) 16 

βἀορίεᾶ Ὦυ Αστη. η ς Τΐπι, 1. ϱ, 
2 Τίπι, ἵν. 8. 

9. «Αοοογᾶίπρ ἴο, ἆο.] Βο Ἐπγ., ’πᾶ 

ΒΙπιϊ]χ]Υ, ασο. ἵο ἀοοίτίπε, ἄΕΝ.; 
ω]/σ]ι {6 αοο. ἰο ἄοοῖν., 69Υ. Ἔθβί,, 

ΈβΗ., ἘΠεμ.; ἐλαί {8 Ὁρ ἆοοῦν., 

τοι. : ἆδ ε Παῖ] θεεπ ἑαιρ]ί, ΑτΕ.; 

οἱ ἀοείγγπθ, ΤΣΝ»., Ο0Υ., ΟάΝ, 

Βοΐζ,..απᾶ] Βο Αστηα., ΒΕ18Η., Βπν.: 

αἶθο...απᾶ, ΟΕΑΝ., ἄπν.; ἴπθ τεπιβίτ- 

1ηᾳ γ. οπαἰ6 ἴχιθ Εταῦ καὶ ἵπ ἰταΏβ]α- 

ἄοη, Ροί] {ο επ]ογὶ ὃμ 1λιε, 
Φο,] Β4 εοωπᾶ ἀοοίγίπε, δοέ] ἰο εω- 

Πογί, απἆ ἰο, ἄο., ΑΒΤΗ.:, Ὀοῖ]ι {ο εἴ- 

Πογὲ ἔπ ἐε εοωπιᾶ ἀοοίτίπε, Ἐν. 

Τε]μιε] σοπυΐίπσε, ΑΟτΗ.; Τ6β2οµ6, 

8 
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Έοτ ἴἨθτθ ΤΘ ΠΠΑΠΥ πητα]γ ναῖη {α]]κοτ απά ἵπγγατά 
11 ἀβοθίνθιβ, βρθοίαΙΙγ 1Π6Υ οἳ {ο οἰτοιπιοϊίοη: ὙΠοςβθ 

πηουίἩς πιαδε Ῥο δἰορρεᾶ, εθεῖησ 66 ογοτίἩτου νο]θ 
Ῥουβθς, {θασ]ίηρ {μίπρς γμίοἩ {1θ6Υ ελου]ά ποῖ, {οτ ἴπε 

14 βᾶίθ οἱ Ῥαεςο ρα!η. Οπθ οἱ {μειιςε]νθβ, 6υοι α Ῥτορβοί 
οἱ ἰ]λαῖχ ον’, αἱᾱ, Το Οτείαης ατο αἶφαγ Πας, ονΙΙ 

τ Ὀθαςίς, ϱ]οίΏ{α] Ὀε]165, Τῃϊς π]πθββ 16 πο. Έοτ πᾖ]Ώ]ο]μ 

81156 τε[αίο ἴλθτπι 5Ώαχρ]γ, ἵη οτάθι λα ἴΠεγ ππαΥ ο 
14 5ουπά Ἰπ [πο {α{; ποῦ σἰνίηρ Ἠεεά {ο 1 6πδΗ {δβ]ες ωπά 

οοπηπιαπάπηθηΐς οἱ Ίηθη {λα ατη {Πεπηξοίνος αγ ἴτοτα 
τπο ἱταί]. 

Ἅτοι,., Ἑππμ.; οοπυΐαί, Ἐπν.; ἔπι- 

τους, Ἔσκρ. απᾶ τοηβΙπίηᾳ Ὑτ. 

1ο. Ὀπγιγ] Λυτη., απᾶ αἲΙ Ὑτ. 

οχοερῦ Οογ. Ἐαεί. απᾶ Έπεν, (αάά 

απᾶ), ππᾶ Ἐσν. (αᾶᾶς πιο): Ο0Π1Ρ. 

Ἡογθγετ Βομο]θξ, Ἠἰπίε, Ρ. 125. 

Ταἶπ ἰαἴβετε] Βο ΑυτΗ., ἄπκπ., ΒΙΑ5., 

Ἐσγ.; {αἶ]ογα οἱ υαπέΐε, Ττνο., Οογ., 

Οπαν.: σοὐπο ερε]ιογε, τοι., ΒΠΕΝ.: 

ο. {απρῖεγε, Όον. Τεβυ. «Ὑαΐηπ ῦαῦ- 

Ρ]1ετβ) που]ᾶ Ίαν Ἰθθη πιοΓθΘ 1η 

οοπη{οιτηΙΏγ πἰ(]ι {Ἠθ {ταπβ]αίίοπ ο 
1 Τήπι. 1, 6, Ῥαῦ α οΏδηρο {8 ΒΟΒΥΟΘΙΥ 
ἨΘΟΘΒΕΒΙΥ. Τηπυαγά ἄε- 

οεῖυετε] ΒΙπα(]ατ]γ, Τσκν., Οογ., ΟΕΑΝ., 

πν., Β1βΗ., ἄἰεοεανετ οἱ πιφπάεε: 
ἀεεεῖυεγ, Αστη., Ίπτου,, 09Υ. Τεεί,, 

Ἐτν.; θεζνσετε, ΏΕΕΝ. 

11. δεεῖπφ πει] Τ]πο ωᾖλίσ]α, 

τοι: ὠᾖο, Αυτη. θπά βἶπι, 81] οἴπετ 

σν. Ουετί]χοιω] Βο 
Ἐπτ.; ρεγνσγὶ, Τχνο., ΟοΥ., Οπὰν.: 

επδυετί, Αυτη. απᾶ ἴλπο τοπιβ/ηῖης 

Ἐν. Τί βθεαιβ ἀθείταδίθ {ο Ῥιθβετνθ 

119 Ώηοτθ θχβοί ἰγαηβ]α{οπ οἱ οἵτωες, 

απᾶ ἴῑο Αἴπρ]οτ ἐχαπβ]. οἳ ἀνατρέ- 

πουσιν βΑἀορίεᾶ Ὦγ Αυτη. ἵπ 4 Τΐπῃ, 

1, 18. 11 ε]οιά 
ποὶ] ΤΊιεΨ οιρ]ὲ ποὶ, ΑΌΤτΗ. απᾶ αἲὶ 

ἔλπο Ὑγ. εκορρύ ἵπτοι., {ὲ Ὀζλομαί]ι 
ποῦ. ΣΟΥ {ιό α]νο, ὅο.] 

Του ή) ἴμογε᾿8 8αᾗε, ΑΌτΒ., ἄσν., 

ΒΙΒΗ. ({µσγ6), Ἐαν.; ΓοΥ θγασε οἵ Γουὶ 

ΊΗΠΠΨΠΡΕ, Ίου. Ὀέεαιδο οἱ ΠΙΕΙ 

ἴωσγε, Ἐταρ., 097. (ΡοίἩ), ΟπΑνΝ.; Γογ 

1. 1. ΕΒΕΝ. 

12. Οτείαπε] Οτείίαπε, ΑΌτΗ. 

διοίμΓαῖ] Βο ΏΠΕΝ.: οἶοι, ΑστΠ. απᾶ 

8Ι1 {πο τεχηαίπίηρ Ὑν. 

132. ΤοΥ ωλίε] οαιεε] Ῥο Ἐεν., 

απᾶ αἰπα]ατ]γ, Γογ το]ιαί ο., τους 

Του {πο υυ]ίσ] ο., ΒΒΕλ,: 10ῇθγε[οτε, 

Αυτη. Απᾶ ἴπθ τεταβϊηῖηρ Ὑγ. 

Λε[μίε] Πεύι]α, Αυτη. απᾶ αἲ] ο 
οὔεν Ὑγ. οκοερύ Ίπτοι.., δίαπιε; Ἐξν., 

γεΡΥουθ. 1π ογζεν ελα] 

Τ]αϊ, ΑὉΤΗ. απᾶ α]] {πο οἶλμες Ὑν. 

π4. Τα ἴτηι {λ]οπιδεῖυεο αωαν 

Τποπι] Βἰπαϊ]ατίψ, αο]ίο]ι Υπο ἔλεπι 

αιυαγε τοπ, Ὁοτ.; ΔγπήπΠε Ίεπι 

ατωείο το, τοι; αιιεγΏΐπᾳ ἐλνεπι 5εἶιιε 

΄γοπι, Ἐπελμ.: ἐ]ιαί γη Τγοπι, ΑΠΤΕ., 

Τπτνο., ἄπΝ.; ἐιαί ἔμνπο αἴθαφε, ΟΒΑΝ.Ι 

01ο ἔιτη ανα τοπ, ἙἘπν. Τπθ 
{ταπβ]αδίοἩ, οπίτπρ ο ἴπθ αὔβεπορῬ οἳ 

{6 αχήο]ς, ἵα ποῦ οτἰβοβΙΙΥ οχβοί 

(δες ποΐες); . Βθοοπᾶ ρατύϊοίρ]θ Ἡοπ- 

ετες, 88 ἵπ Οοτ. ΤθῬδύ., Β16Η., ἐπ 

Ἅγοπι, απᾶ Ὑπου., ΏΒΕΝΜ. (88 89ογε), 

18 Ώρθτο βο απ]σπασᾶ, ἡλιαί 1π θμῇς ρ8}- 

Ώσπ]αχ 0889 πθ ΤΠΒΥ ῬειἩαρς βοπιιῖ- 
6566 ἵπ {19 Ιπβθγοη οἱ {π9 τε]ατο. 
14 ποιο Ῥο αηγ ὑσιαί] 1Π {ο ἀἰβίίπο- 
οι Ῥούπθοη «λα απᾶ «ππίοι” 
πάρα {ο ἴπ ο ποῖθς ον Ερή. Ἱ. 3 
(4 ραπεῖ.), ιο ΒαὈς ΕΙ ἠιήοπι οἳ « πιο) 
(Οοπσῦ.) ἔοτ «λαί) 18 {ας {ποπ Απ 
Ιπιρχογοταθηῦ. 
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Έοςχ {πθ Ῥιτο αἲ] ἠ]πσς αγθ ραχθ: Ὀαῦ {οτ ἴπεηι μαῦ τὸ 
ἃτθ ἀεβ]οά απά αηῬε]εγίηςρ {λογο  ποῦλῖηπς Ῥρατα; Ῥυΐ 
ΡοῦἩ Ἠπδιτ τα]πἁ απά ἐλΠαίτ οοπβοίθποςθ Ώανο Ώθευ ἀεβ]εά. 
ΤΜού Ῥιοίοςς Ενας 1ου που ἄοά; Ὀαέ ἵπ {Παῖτ ποτῖς 16 
6π6Υ ἆθπγ ΠΗίπ, Ῥεϊηρ αὈοπαϊπαρ]θ, απά ἀἱβορεάίθηϊ, απἆ 
ππΠῇο 6ΥΕΤΥ ροοᾷ Ἰγοτ]ς τερτοβα{ο. 

Ῥυΐῦ ἆο τποῦ θρθαἷς ἴμο ὑ]πσς Πιο Όθουπιθ {πΠθ ΠΠ. 
5οαπά ἀοοῦπίηε: ἴλαῦ ἴΠο ασεἆ 1Πθη Ὦ6 8οΡ6τ, ϱταγθο, ἀἱβδ- 5 
οτθεῦ, βοππά ἵπ ΓΑ{Ἡ, ἵπ Ἴογθ, ἵη Ῥαΐθησθ. Τΐρ ασεά 4 
Νοπιθη κοπ5ε, ἰΠαῦ ἵπ ἀβετηθαποις {16Υ Όθεεεπι Πο]πεςς, 

ποῦ δεύπρ 5ἰαηάθτετς, πού θηςἰανεά {ο πηαο] γΊπθ, ἴθαοπετς 

οἳ σροοά ἐἨήπσε; ἴλαί Πα πΠΔΥ 5οΏοο] ἴπο γοαπρ Υοπθη 4 

16. Του (Ρ16)] Ὁπίο (918), Αστη.. 

απᾶ α]1] {ιο οὔχιετ Ὑτ. (1ο [016], Ὑτοι., 

Ἐππμ., Ἠπν.; υπίο...ΐο, Ο9Υ.). 

Τετ {5] ο Οοτ.: 186, ΑΌὉΤΗ. απᾶ {1θ 

ποπια]ηῖηπρ Ὑγ. εκορρί Ἐπν., πο] 
{δ. Ροί]...απά] Ῥο Οον., 

Βπεπ., Ἐπτ.: απᾶ...απᾶ, Ἠ/τοι.; εΌεπ. 

Μαπά, ΑὉΤΗ. απά {9 τοπιβ]πῖηρ Ῥν. 

εποερῦ Οοτ. Τθβῦ. Ίο οπἠζς ἴπε 

Άτα καί, Τιοίγ οο- 

βοτεποε] Βο Ἠπτ.: ΑΌτΗ. απᾶ α]] το 

οἶὔπες Ὅτ. οτί ἐλοῖτ, Ῥαῦ {πο οἶβαςθ 

18 ἰταπο]αίοᾶ ἀῑπετεπί]Ιγ Ὦυ Ττνο., 

ευεπι ἐ]ιο υ6Υ1/ πι π6Β ατιᾶ οοπ8οίεποθθ 

ο) ἴ]σπι, οπά ΟπΑΝ., Β18Η., 66 ἴ]νε 

πηπᾶε απᾶ οοπβοίεποε ο) ἐλοπι. 

Ἡαυε ΌῬυεπ] 18, Αστη., Οοτ., ΟµΑνΝ., 

Έπαη.; 0ε, το, αἲθ, Ττνν. απᾶ 

τοπια]ηίηρ Ὑγ. 

16. Τ]οίν ωογλε] Βο ΒΕΗΝΜ., Ἐπν.: 

ὐογ], ΑΌΤΗ., ΕΝ., ΒΙ5Η.;: ἀἄεᾶίε, 

Ὑπτοτι; ἐο ἀεάεε, Τηνρ., Ο9Υ. (Οοἱμ), 

ΟΕΑΝ. 

ΟΠάρτηη ΤΠ. τα. ο ἴλοι ερεαῖ] 
Βο Ἠπεμ.;: ἐ]λοι...δρ., του. δρεα]ν 

ἐλοι, ΑύτΕ. απᾶ αἰΙ οσο Ὑν. 

1ο εοωπᾶ] Βο Ἐτν.: εοιωιᾶ, ΑύτΗ., 

Έπεμ.; Ποθωπι (πο Εχδ.), του. απᾶ 
τοπηθ]ηίηρ Ὑν. 

2. Ὀίεσγεεξ] Βο Τσνυ.,Οοτ., ΟΒΑΝ., 

ἄπν.: ἐεπφεταίο, Αστῆ.; γργιάεπί, 
τοι: 56, 097. Τ6βύ., ἨΏπε.; 5οὔ6ι, 

Έ16Π., β]γῖηρ ιοαίσ]ήγπρ {ου νηφαλίους. 

Τ18 αρα] ᾖαπε]αθίοι «βοβθεγπαϊπᾶρᾶ 

(5ο Ἐπν.) ποπ]ά ροτπαρς Ίετο {θπᾶ {ο 

πρ] 5 Ἡπαναβοη οἳ ἴπε ρτεοθᾶίηρ 
νηφαλίους 6ο “Βοῦος” ἵπ ἴπο ΡΥΙΠΙΒΙΥ 

Β6Ω86, ὙἨ]οὮ {πο Ῥτθβοπύ οοπἰεσύ 

ἆοθβ πού θε {ο 1Ππο]νε; οοπἰγαβὲ 

1 Τάπα, 1, σα, θπᾶ Εθθ ποῖθς ΟἩ ἴιαῦ 

Ῥθβββρο. 1ιουε] Ῥο αἱ] 
Ὑγ. εκοερῦ Αστῃ., ο]ατγ{ῦ; 566 ποῦθβ 

οπ τ Τίπι. 1. 6 (Τγαπεῖ.). 

8. Τιαί ἵπ ἄεπιεαποιή, ἄο.] Βἶτα. 
Ἐπν., ὂε τευογεπέ ἴπ ἄεπιεαποιι: ἐλιαξ 

ἴΠ6Υ ο ἐπ Ὀεμαυίομγ αἱ Ὀεοοππεί]ν 

Ποἰζπεδδ, ΑὉΤΗ. απᾶ βἶπι. 4ΕνΝ., Β1ΑΗ. 

(ὖπι διιοἷιε Ὀε]ι.). ἵπι Ἱιοῦι Παδίίε, Ὑτου.: 

ἐλαὶ {λσψ ὂε ἐπ 8οσ]ε γαγπιρηί αξ ὗ6- 

οοπηπεί]ν Ἡ., Τνπν., ΟπΑΝ.; ἐ]ιαί {ιού 

8Ώσιυε έλεπι βεἴιιεθ αἲ {έ Ὀεεοπιπιείῇ Ἱ., 

Οογ.; ἐιαὶ {λοψ υ86 ]ιο]/) αρρατεῖῖ, ΟΥ. 

Τοςῦ.; ὅι ]ιοῖἡ αἰέγε, ΒΒΕΝ, 

Νοί δείπς] Βο 60ο. Τοβ806., ΟπΑΝ.: ποὺ, 

ΑστΗ. δαπάσγεγε] 

Βο Ἠκσγτ., απᾶ Αυτα, Ίαν Τΐπη, 1. τή: 

ῥαεδίίετε (ογ θεΨἴπρε ]αΐεε Ὀίαπιο οτ 

οἵιου πιρπ), Ἅτου.: 1ἶ 6ρεαζετε, ΏΠΕΜ.: 

]αἶεο αοὀµΦΕΤΒ, ΑΌὉΤΗ. αηᾶ τοπηβῖπῖης 
στ. Επεαυεά] Βο 

Ἐπγ.: δεΊΗ/106, Ἠισι.; σίνεη, ΑΌτΗ. 
βηᾶ πο οἴμος Ὑγ. 

4. Φδολοοῇ] Τεαελ,..... {ο 06 εοὐεν, 
ΑὐΤΗ.; ἐέσ]ό ϱγιάεποε, Ἅτοτι: παρα 

δοὐτεπῳιᾶεᾶ, ΤΥΝΟ., ΟΒΑΝ., ΒΙ6ΒΗ.; 
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{ο Ῥο Ἰονίηρ {ο ἐλοαίν Ἱαςραπάς, Ιογίης {ο ἠῑιοίσ ομ]άτθι, 

5 φοὈθγπηπᾶθά, ομββίθ, Ίγοιῖκοις αἲ Ίοπιθ, ϱοοἀ, απ πρ 

ἔἹιοπηβο]νθς ἴο Εῑιοῖτ οἵ/Ώ Ἠπεραπάς, ἐΠαΐ ἴλθ ποτά οἱ ἄοά 

Ῥο ποῦ Ὀ]αβρηςπιθά, 
6 Έμε γουπρος πωθη Π]κουνίσο οχμοτύ {ο Ὦθ βορεγηιϊπάσά. 

Ττ αἰ] τοερθοίς εΏοπήπο {Ἀγβο α ραΐΐζετη οἱ ροοά ΜοΚΒ/ 
ἵη. Ἠγ ἀοοίίηο δ]θωίπο πποοτγαρύπθβ, Ρταν1ῦγ, 5ουπά 

ἀϊδοοατςο ἐ]ιαί σαπποῦ ὃθ οοπἀθαιηθά, {πα Ὦο έλπαύ 18 οἱ {119 

οοπίτατγ Ρρατί πΙαΥ Ῥο αδλαπιθά, Πανίηρ πο ον1ἱ {Πῖηρ ἴο 
ϱ 587 οἱ 18, «Βαωλοτί Ῥοπά-βετναπίβ {ο βαρπι6 ὑπεπηβε]νες ο 

ὑμαίτ οὔΏ ΙηββίθτΕ, ἵη αἱ (Π]πρς ἴο ο πει Ῥ]εββῖης {ο 
το έλθπι, ποῦ οαἸηβαγίης, ποῦ ρυτ]οίπῖης, Όαέ βΠενήπρ {οτίἩ 

8]! ροοά ΠάεΠίΣ; ἐλαῦ Που πιαγ αάοτΏ ἴπο ἀοοϊτῖπο οἱ ους 

0ο 

ρα] πο, ου} 

Φανίοιτ οά {π αἱ {Ἠ]ηρς. 

οπι/οι/ηηΘ.. ο ὃς οὖετ πιγπάεᾶ, ΟοΥ.;: 
Φιδέγιού...ἐο δε εοὖγε πιἰπζεᾶ, (ἀβΝ.; 

ἐέασ]ι υυϊθεάοπι, ΏΠΕΝ.; ἰἐγαίπ, Βαν. 

Το ὃε Ἰουΐπῃ, ὅο ] Ίο ἴουο ἐλείγ Ἱιιδ- 

δαπᾶς, ἰο ἴουε ἐ]αίγ ο]ι]άγεπ, ΑΌτη. 

απᾶ Αἶπι, πο οἶπει Ὑγ. Οπ8ηρο 
πηβᾶθ Το Ώσθβεινθ πρ βε4πεποθ οἳ 

βά]δοίίνες. 

5. Ο5οῦογ-πιϊπάσά] Βο Ἐπγ.: ἴο Ὦθ 

ἀἰθογεεί, ΑΟτΗ., Τσκο., Οογ., ΟπάΝ., 

ΕΙ6Η.; {εί Ῥγιάσπί, που. ἰο ὃε 

1υψθε, Όου. Τθβῦ., ΏΒΗΝΜ. (οπη. ἐο 08): 

ἴμαί ἐποί ο ἀϊδογείο, ΕΝ. 

Ἠ)ογΏεγε αἱ Ποπιε] "Ιζεερεγο αἲ Ίιοπια, 

ΑπτΗ. ωδπιλἴπι ἔλεπι- 

εεἶυο] (Βο Αστη. ἵπ Ἐρῃ. ν. 21) 
Οὐεάίεπί, ΑΌὉτῆ. απᾶ α]] Ἡν. εχοερῖ 

ὧὔτου., ΕΝ., ΒΠΕΝ.,, δρα; Ἐν. 

2εΐπᾳ ἵπ εωῦ]εσίίοπ το. 

6. Τις γουπρεγ] Βο Ἠπν.; γοιπᾷ, 
ΑσΤΗ. απᾶ 1ί Ὑν. οκοερί Όου. (Ὀοΐπ), 

{1ιθ Ψοηῇ6. 

Ἱ. ἴπ αἲῑ γοβρεσίε] Ιπ αἲὶ είπα, 

ΑύτΗ. απά {πο οἴπογ Ἡν. οχοθρέ 
Ἐχκο., Οου. (ἐλπρε), ἀΒΝ., αὖουε αἲὶ 
1/68. 1η ἀἄοοιγίπε] 

Βο Ἠπν., απᾶ ἰτα]αχ]σ, . ἀοσίν., 

ΟµαΝ., Β1βΠ.: ἄοοἰγίπα, ΑΌΤΗ., Βπην.; 

Ισάνπγπβο, Ὁου. 

Τρί. 
αᾶᾶς " οὐποογέέ]. 

8. Ώίεσοωγεε] ΒρεεοΠ, Αστῇ., Ώβτ.; 

81] {χο οίχποι Ὑν., ιυογᾶ. Α ἰταπθ- 

Ἰαήοπ ΕΠου]ά ο οπποβει πλ]οἃ 1] 
ποῦ Ἠπι]έ λόγον ἔοο τποἩ {ο “Ερεθο] 
1η Ρτ]γαίθ Η{6: 89θ πΠοίΘΒ. 

Ὅε] "γου, ΑστΗ. 
9. Βοπᾶ-θεγυαπίε] ΑΕ ἵπ ἘΡΗ, τ]. 

Ρ: δετυαπίΐε, Αυτπ. απᾶ αἲὶ ἐ]θ οὗλοτ 
στ. ιὐποί {ιοπιβεῖνεε] 

Α5 ἵη τοχ. 5: δε οὐεᾶίεπί, Δυτη.; ὃε 
ἐπ θμὐ]εοίῖοπ, Ἐν. 

1π αἲζ εήπαε, ἄο.] Βίπι, ΒΕτ.: απἆ ἰο 

Φίθαθε ἴπετα οε]ῖ ἔτι αἲ ἐλίπῃς, ΑπτΒ., 

Επᾶ, οπή ᾷπρ οἱ], 0ου. Το8ῦ. (οπι. 
απᾶ), ΟΕΑΝ., ην. (οπα. {ο), Β18Η.: ἔπ 
αἴε εχιᾳίε Ρἱεβίπσε, ΝΙοε., ΏΒΕΜ.:; 

απᾶ ο μίέαδε ἵπ αἲὶ 1]ή/πρε», Τνκο., 

Οογ. (οτι. απᾶ). 
αἴπεαφίπρ] Βο τοι. (αβεπθ.), Βπσμ., 
Ἐπγ., απᾶ ΑστΗ. Μαχρ.: αποωετίπῃ 

αραΐπ, ΑΌτΗ. Απᾶ ἐς οὐχθν Ἐν. 
το. δλειωίπρ Γον] 1 ]ιαἰ {λεν επειοε, 

Ἐγνρ., ΟΒΑΝ., ΕΝ.; ο θἶειοθ, Ο0Υ. 

ελεωίπρ, Αυτη. οπᾶ τοπιβηῖηρ Ὑγν. 

Οι δαυΐοιγ ἄοά] Βο Ττκο., Ἡπεν.: 

σοᾶ οι» δαυΐοιν, ΑύτΠ. απᾶ ΤοπΙΒΙΠ- 

πρ Ὅν. 

αἁταυίφ] ΑστΗ. 
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Έου ἴιο στο οἱ 0οἆ ἸαϊἩ αρρεατεά Ῥπηρίηρ λίνα- 11 

ὥοπ {ο αἰ] πηθῃ, ἀῑδοιρ]ίηῖης τς {ο ἐλπο Ιπίεπό ἴπαῦ Πανίης 12 
ἀθηιθά απσοάμηθθς απά γψοτ]άΙγ Ἰαβῦς πο εἰου]ά Ίνα 
ΒοῦετΙγ, αρΏ{εοιείσ, απἁ ροᾶ1γ, ἵη πο Ῥτοσεπῦ ποτά; 
Ἰοο]ῖης {ο ἴἶιο Ῥ]εξσεά Ἠορο απά αρρεατίησ οἱ 1μθ ϱἱ6ΙΥ 13 

οἳ οἆς ϱχγεαῦ αοά απά Βαγίοιτ ἆεεις ΟἨηςέ; Πο ράνθ τή 
ΗΙΜΒΕΙΕ {ος 5, ἐλαῦ Ἠο πισΏῦ ταηβοπι τς οτι α1ἱ ἡπί- 
απζγ, απά ρυπί{γ ἴο Ἠ]πιςε]{ α Ῥεοα]ίατ Ῥεοβ]θ, Ζθα]οςς οἳ 
5οοά ποτ]. Τ]εςο ἐμῖηρς ερεα]ς, απ οσκΒοΥύ, απά τ6ρτονθ 12 
πὮ αἱ] αι ὐοτΙψ. εί πο πῃαπ ἀεερίεο ἴῃοο. 

Ῥηπϐ {πεπι ἵω παπά {ο εασπήέ {λἨεπιβε]νος {ο γ]θίΒΠΠΙ. 
ἴο αιἰποτ]θς; ο Ῥο οῬεάἰθηῖ, {ο Ὦθ τθαάγ ο 6ύ6ΙΥ 

ττ. Βτόπρίπα] " Τ]ιαὲ ὑγἱπρεϊἡ,Αστη. 
δαν. ἴο αἲϊ πιεπ] Βο ἘἨπν., ΑὐΤΗ. 

Ματρ., Ἀπᾶ (υπίο) Ἐννο., ΟοΥ., Όπλν., 

πν., απά Εἰπ]ασ]γ, 38 ἴο οοππαχίοἩ, 

ΈΒ1βΗ.: Παΐ]ι αργ. ἴο αἰἴπιοπ, Αυτη. Τηθ 

ΒΗΡΗύ {πγετεῖοη οἱ οἶααςες ΊΠ {γι {οχῦ 

ἀβπικᾶε ῬοίἩ {ο ρτθβειτε ἐλθοομπβσαίοπ 

οἱ ωτήριος ψ]έ] πᾶσιν ἀνθρ., απᾶ αἱδὸ 

{ο Ίθτθ ἐπεφάνη 8 πητιο]ι 5 Ῥοββῖρ]θ 
1η {πο ρτοπηήπεη{ ροδ]/οπ 16 οοουρίθΒ 

1η {π9 ουἱθίπα]. 

12. Πἱεοϊρπίπα] Τεασλίπῃ, ΑστΗ,, 

Ὑ/που., ΟοΥ. Τεβδ., ΒτδἩ.; απ ὑεας]- 

εἰ, Ἔτνο., ΟΌοτ., ΟµπΑΝ., ἀππ., {π- 

ἰγιοίίπρ, Ἠπεμ., Ἐπτ. “Τεβομίἠβ 
Ὦγ ἀἰεοίρ]ιπε) ποπ]ά ὮὋε Ρρετ]ιαρς ἃ 

1η0ΥΘ Θ8ΑΥ {ταπε]αί]οτ (οοπηρ. τ Τΐτα. 

1, 99): 'χιθ νοτὈ Ἡούποτος {8 ὀορββῖοἩ- 

α]]γ αβεᾶ αὈβο]α{ε]σ (α5 1916) Ὦ7 βοπιθ 

οἳ οἩσ ο]άες πγ{οτβ, 6,60. Ῥιακβρθατε 

απά ΜΙίοη, Το έλα 

ἠπίεπί, ἄο.] Τ]αί ἄεπιίπῃ, ΑστΗ., 

Όου. Τ6Ρ0., Β18Η., Ώπαμ.; ο)... Του 
εἀ]η/ηφε, Ἠυτου.] ἐὰΐ τὸ ε]ι]ᾶ ἄεπγς... 

ἀπιᾶ, Τνπο., Οου., ΟΒΑΝ., ἄπΝ. 

Τε Ῥγεεεπέ] Τ]ἱ5 ἠγεδεηί, ΑΌτΗ. απᾶ 
419 οὔλπος Ὑν. οχοερὺ του, Ο90Υ. 

(οἱ β), Ώπην., είς. 
14. Τ]ιο ὑ]εεεεᾶ] Βο Ἠτοι., Ο9Υ. 

Τορί., ἄπκ., Ώπεμ., Βπγ.: λὰέ ἱοδεεᾶ, 

ΑΌΤΗ. απᾶ ἐ1θ τοπιαἰπἰπὀ Ὃν. 
Απρεατίπῃ οἱ, δο.] Βο Οου., ΟπΑΝ., 

πΝ., Βταη., Ἐπν.; ἴ]ο οπή οἳ 
ἐιο οἶδγία, τοι. Οον. Τοβῦ.: ἀάμεπῖ 
οῇ ἔλε αἳ., Ἑπεπ.: ἔλρ ϱἰοήοις αρ: 
Φεατίπῃ, Αυτβ., Ίππο. (οπι. πε). 
16 ἶς ποβσραδ]ο ἡλλαῦ οἳς οἷάςς Ὑν. 
(οχοορί ΤΥνν.) Ώατο 41 αγοϊᾶθᾶ α 
ἄουοο αι]. ἸηετρτθίαΠοἈ οἱ πο ρεη., 

{πίο πἩ{οὮ ογεη αοοιἑνίθ ΒΟΠο]Α{6 
Ἡκο ἄτεεη ((6γαπυπι. ϱ. 215) Ἠβτθ Βἷ- 

]οπ/θᾶ ἐΠεπιφε]νος ἴο ο Ῥείταγοᾶ, 
Όωγ] 8ο Έπν.: ἐλ6, Αοτῃ. απᾶ αἱ Ὑν. 
αχοερύ Ίντο, ψ]ήοὮ οπα1ζ6 10. 

Απᾶ δαυίοιγ] Ῥο Ἐπν.: απά ου 5., 

ΑστΠ., Ίπποι, Όου. Τοεύ., ἨΒτεῃ., 
Ἡπην,; απά οἱ ουγε ς., Ἔτνο., Όου. 
(0ὰ6 πο Ρρτεοθεΐης οπής), Όμαν., 

ασν. 

14. Ἰαπεοπι] Ἠεδεσπ, Αύτῃῆ. βπᾶ 

ἴπο οἴ]οετ Ὑν. εκοερί Ἅλτοι,, αθεπ Ὀί6. 

15. Άερτουε] Βο Ἐπν.: γεύυλοα, 
ΑὔτΤΗ. απᾶ 1 Ὑν. εχοερύ τσι., αἲθε 
(ου ῥγοιθ). 

ΟπΠαρτης ΤΠ, τ. θωὐπιέ ἐ]ιοπιδε]υες] 

Βο ΤἘσνρ., ΟοΥ., ΟπὰΝ.: δε οὐεᾶίεπίε, 
Όου. Τοβῦ.: ὂε ὑπ ειὈ]εοίίοη ο, ΒΕΥ.; 

ὓεσιδ]εεί, ΑύτΗ. αηᾶ τοπιαϊηίπρ Ῥγ. 

Το γΐογς, ἐο ἁμί].] Βο Ἐπν.: ἰο Ργίη- 
αἰραϊείεο "απᾶ Ῥουετο, ΑΌτη., ΕπΝ. 

ἴέμε Ῥγ.) ἰο 1Ψποςς Φ ροιῦ6’8, τοῦ», 

Οον. Τθβύ. (υπο): ἰο 176 απιά ροςῦ, 

Ἐννυ., ΟΗΑΝ., Ἠ16Η., Ὁμίο ΡΠ6θδ 
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3 βοοᾷ γοεῖς, ἴο βρεδίς ον!] οἱ πο ΤΙαΠ, {ο Ὦθ ΥΘΙ56 Το 60η- 
ἰθηίίοη, {ογροατίπς, βἹοπίπο {οτία αἱ πιεοϊκπθεβ απίο 

8 8]] ΊπΕΠ, Έοτ Ίπ6 ΊΥΕΕΕ οπ06 ουβοίνθςβ αἶδο {οοῇδι, ἀῑδ- 

ορεάιεηῖ, ροῖηρ θβίταΥ, εοτνῖης ἀΐνετα ]αδῦ απᾶ Ῥ]θ- 
8υτθς, Ηνίηρ ἵπ πα] απά 6ΠΝΥ, Παίεία], Ὠαμπς οπθ 

4 ἈΠΟίΠΘΓ, Ῥαῦ ν]λσοη Πο Ἰπάπεες απ {ιο Ἴογο {οπατά 

6 πηςπ οἱ οἳς Βανίους οά αρρθατθᾶ, ποὺ Ὦγ ποτῖςς οἱ τὶσΏίθ- 
οπδηθςς ὙΠΙοὮ ΥΕ ἀῑά, Ῥαέ αξίετ Ἠ[ς πιετογ Ἠο »αγεά τς, 

Ὁγ πο Ίανοτ οἱ τορπεταξίοη απά τοηθπήηρ οἱ πο Ἠο]γ 
6 Ποβί; π]ῖοι ἨἩο Ῥουτοά ουί ροη 8 τίοΒ]γ {]τοαρΏ 
7 ἆθρις ΟἨτὶ ος Βανίοις; (μα Ῥείπο Παςήβεά Ὦγ Ἠί 

απᾶ ἰο 1ο ΊήεΥ αιοζογίέ6, Ο9Υ.1 ἰο 
Ρτίποεε απᾶ Ῥοϊεδίαίε», Ἠπενπ. Τηθ 

οοοβείοπ8] 5ο οἳ πε ὕετπι “Ῥρτϊποϊ- 

Ῥ8ΠΜἱ6Β’ Ίηπ ΑΌτΗ. πΙῖἩ τοίογθησθ ο 
οχᾶθΥβ οἳ ΑΠΏβΘ]β ΠΙΔΚΘΒ 8, οΏαηρο ἄθ- 

βἰταβ]θ. ᾗε οὐεάίεπί] 

Βο (ΕΝ., Ἑπγ.: οὖει πιαφἰεἰγαίεε, 
ΑστΗ., Β18Η. 

1. «ΑΌεγβ6 ἐο οοπίεπ{οπ] Νο ὑταιυῖ- 

678, ΑΠΤΗ.; πο Πέρίοις (ο: }ωῖ οἱ 

ο]ηιἆμπρε), Ίτου.; πο σένα, Ττνν., 
Ὁχαν., ΕνΝ., ΒΙΒΗ.:; Ίο θἱτη/ιιεγε, 0οΥ. 

(οί); ποῖ...1ἱᾳίοις, ΠΕΙ, ; ιοί ἰο0 

26 σοπίεπίέίοις, Ἐν. 

Σογδεαγίπρ] Ῥαί φεπἰῖο, ΑΌὉΤΗ., ΟΗΑνΝ., 

Ἠ16Η., Ἠπτ. (οπα1ζβ δι, απιᾶ Ιπβοτίβ ἐο 

26): δι ἑεπιρεταιιπέ (ου ρασοίετθ), ἨΓτοτι; 

Όιωὲ ϱο/ἱε, ΣΣα5., ΟοΥ. (ϱοἱχ), ἄν. 
δπειυίπρ Γογῇ] Ας ἵπ τ Τήπα. 1. τό, 8].: 

ε]λουίπᾳ, ΑΌΤΗ. απᾶ 1! Ὑν. 

8. Έετε οποε οιιγεεῖυζε αἴεο] Οω- 
βεἶυος αἴεο 106γε δοπιεέίπιθο, ΑστΠ.; ππᾶ 

Β0, 88 {ο {19 Ῥοβ/1οη οἳ ποτε ἵπ ἔχβΠβ- 

180191, 811 Ὑτ. σοΐπῃ 

αθίγαι!] Βο Οοτ. Τθ8ί.: εὔ/β6, Ἅπτου., 

Έπημ.; ὅπ 6ΊΤΟΙΥΕ, Όου.; ἀεοείυεᾶ, 

ΑΤΤΗ. απᾶ τεπιβἰπΊηῃ ὑπ. 

Παἰίπᾳ] Ῥο αἱ Ὑν. εχοερύ ΑστΤΗ., 
ἄῑν., απᾶ Ιαλίπρ. 

4. Ἡ επ] Βο Οου. Τθβ0., ἄῑν., 
Ἐπακμ., Ὦπν.: α)ἱο; ἐ]ιαί, Αυτη. απᾶ 

χοπιβπῖηᾳ Ὑν. οκοθρί Ί]ασι, γ]ήοὮ 

οπ{ς 16. 716 ἴουε 

{οματά πιαπ, ὤο.] Ῥο, 88 1ο οτάθε, 

Έπημ.: ἶουο οἱ ἄοᾶ οι” δαυίοιτ ἰο- 

αγά πια, ΑΟτΗ., ἄπν.; Ἰήπάπεθε οἱ 

σοᾶ οω” δαυίοιτ, απᾶ Πῖε ἴουςα ἑουαγᾶ 

πιαῃ, Ἠσν. οι 

Φανίοιγ ἀ4οᾶ] Βο ἰπο οἴμετ Ὑν. οχοορῦ 
ΑστΗ,, Ὑτου., Ο9Υ., ἀτἘν., Βπγ., ἄοά 

οι δαυίοιν, 

δ. Ρίά] Βο οι. ΒΒΕΜ., Ἐκν. 

απᾶ εἶπι. Έχπο., ΟοΥ., ΟΕΑΝ., υτοιρ]ιὲ: 

Ίαυε ἄοπε, ΑὐὉτΗ., Οου. Τεβῖ.;: }αᾶ 

ἄοπε, ἄπν. Τετ] Βο 

τοι, ΟοΥ.: ο, Ἱσκν.; αεοοτᾶίπρ ο, 

ΑΡΤΗ. απᾶ τεπιαϊηίηρ Ττ. 

1αυεγ] Βο Ἐπεν.: ωαελῖπρ, Αυτα., 

Επν., Ὦβγ.; ωαδο]η/πβο (ου δαρίγτι), 

τοι: Γοωπίαφπα, Ἐσκυ. Απᾶ τεπιαῖαι- 

Ἱηρ Ὑτ. Τ1θ οοπιπ]ᾶ α{ῑθί παλινγεν. 

οἳ ΑυτΗ., Τσαν., ΟοΥ., Οµὰν., ΕΕν., 

18 ποῦ {οππᾶ {π τοι, ΟοΥ. Τοβί., 

ΒΙ6Η., ΒΠΕΝΜ., Βαν. 

6. Ῥοιυγεᾶ οί προπ] Βο Ἐαν.: 

βο]ιεά ομῖε ἐπίο, τοι: λαέ] ροιιγεᾶ 

Γογέ]ι Όροπ, ΟοΥ. Τθβί., Ἐπεμ. (οτι. 

/ οτί)» εεᾷ οπ, ΑὉτΕ. απὰ {]ιθ οἴλεν 

στ. ΠΒἰο]Ιγ] Ῥο 
ΒΙΦΗ., Ἐπτ., ΑὐτΗ. Μαυρ.: ϱΡίεΠ- 
εσιοιιεῖψ, του: Λἰεπίμωϊῖψ, Οον. 
Τοβύ.;: αὐιιπάαπίϊψ, Αυτη. απᾶ τ6- 

τηβ]ηίηρ Ῥγ. 
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6τασ6, πο 5που]ά Ῥεοοιαθ είχα οἳ δίετπα] 16, αοοοτάῖης 

ἴο Ἰοροθ, 

Ἐαϊμ[α] 156 πο εαγίηρ, απά αὈοαῦ ἴμθςο ἐμ]ηρς 1 ἀθεῖτο 8 
ὑλπαῦ μοι πα]κο αβδενετα)ίοἩ, ἔο ο Ιπίοπέ {Παῦ {Πθ6Υ π]Ώ]οἩ 
Ῥανο Ῥο]ϊενεά ἄοά πιαΥ Ὦο οαγθέα] {ο ργασξίσθ σοοᾷ γγοτ]ς, 
Τμ680 {Ἠῖηρς ατθ ροοᾷ οπά ΡρτοβίαΏ]ο πηπῖο πιοπ. Ῥαΐ 9 
αγοῖά {οο]ϊδ]ι απθβίίοηΏ8, απᾶ σεπθα]οσίθΒ, απά βἰτῖ[θΒ, απηά 
οοπίθπ/ίοηβ αροιέ πο αυ; {ος {Π6Υ ἆγθ απρτοβίαθ]ο απἆ 
γ8ΙΏ. Α τηΘη ὑλαί 16 αη Ἠοταθιοῖς, α[ίοτ α Βτεῦ απά 5εοοπά 1ο 

ΔάπποπΙᾶομ, μη; Κποπίηρ πας Ίο {]λαῦ ἶ6 βαο]ι ἶ5 Ῥογ- τί 
νοτίεᾶ, απά εἰπηθί] Ῥείπς 5ο]έ-οοπάσπιηθά, 

7. Ῥεοοπιε] Βε πιαᾶε, Αυτῇ., Ἐπν. 

Ηεῖτε οὗ, ἄο.] ΒΘο Τσντ. (ἐλογοιυε ᾖ.), 
Οου., Οοσ. Τος0. (οιογ]αείψπᾳε): Ἰιοῖνε 
αοοογάΐπῃ {ο 116 Ίιορο οἳ εἰ. 1., Αυτη, 

ΟµΑν., ἄπν., ΒΙ6Η., Βσν.; εὔτεῦ αῖτ 

λορε ο) ειετ]αθί/τιϱε ᾖ., τοι; Ἰείγε 

αοο. ἰο Ἰοφε οἱ ἴέγε ειογ]., Ώπεν., 

8. Εαλμ/Γωῖ 18 ἐ]εδαμίπρ] ο Βπν.: 

1119 18 α Γαζζ]]ωῖ δαηἴπρ,Αστη., ΒΙ8Η.: 

α ἴγεωε ωογάε, Ἅτοι,.;, ἐ]ίς {6 α ἴγιε 

φαφΐπρε, ἜἘχνο., Οου. (οί), ΟπΑΝ., 

Εσν. (0ου. Τ6εί. αᾶάς, {ὲ {5 α Γαγ1]- 
ιβ] ωογάς) δὲ {6 α ]- 5αγίπρ, ΏΒΕΝ. 

Αὐοιέ ἐλεβε] Ο ἐ., Ἡτοτ,., απᾶ 1] 61ϊ 

οἴπου Ὅτ. οχοερί ΑὉΤΗ., ΕπνΝ., ἔλεεε; 
οοπσεγπίπᾳ ἴλεθε, Ἐν. 

Ρεείτε] Ἠοϊᾶε, Τσπο., Οοτ. (Ροῦμ): 
αυ, Αυτη. βπᾶ τοπι]ηῖηρ Ὑτ. 

Πάα]εε αθεευεταἑίοπ] ΑΊτπι εοπεἰαπἐῖγ, 
ΑστΗ.; οπΓετπιε οἵ]εγ πιεπ, Ἠ1οι..; 
οεγέῇᾖε, Τσνο., ΟΕΑΝ.; δρεαλέ εατ- 

πεδὲῖψ, Οοτ.; εἰτεπρί]ει ἴλεπι, ΟοΥ. 

ερί.; α[ΐηπιθ, ἀΞΝ.; οοπ/ηπιο, ΒΙΡΗ.; 

αιοιοῖν εαγπεείῖή, ΏΒΕμ.; αβίτπι οοπ- 

Λάεπιῖψ, Ἐν. Το ἴ]ε 
ἀπίεπέ ἐλαί] Βϊπι. Ἐπν., ἴο ἔλε επᾶ 

ἐλαί: {ἐλαί, ΑύτΗ. απᾶ 1] ἐἶιο τοηιαίἩ- 

ἴπσ Ὑτ.: ἴπο αἀάϊάοτι ἵπ {1θ θοσί 
ΒΘΘΙΠΒ ἨΘΟΘΕΒΑΣΥ {ο οὐγίθίθ ΠΙΙΒΟΟΠ- 
ορρίίοἩ οἳ ἐχο πιθαηΊπρ. 
6οᾶ] Βο τοι, (ο ϱ.), Τσκο., Ώ αγ. : 
ἐπ ἄοά, ΑΌΤΗ. απᾶ τοπιβπῖηᾳ Ὑγ. 
Μαν] Βο Ἐπτ.: πιρηέ, ΑὉΤΗ. 

Σγασίϊεε] Μαϊπίαίπ, Αστη., Βαν.; ὃᾳ 

Ὀέογτε ἴπ, Ὑτοι., 6ο ]ογυαγᾶς ἵπ, 
Ἐσαρ., ΟΒΑΝ.; επσεῖῖ ἵπ, ΟοΥ. (Ροΐπ), 

Έπεκμ.; 8Ίιειωε }οτίπε, ΕΝ., Β19Η. 

γε οοοᾶ] Βο ΑΌτΗ., Ἐπν., Ῥαΐ οὗ- 

βετνο {ἐ]αίῦ {π Ἰεσ. ἴπο τοβᾶίπρ {5 τὰ 

καλὰ κ.τ.λ., ΨΠΙοὮ βΠοι]ᾶ Ώατο Ῥεθη 

ἠχαηβ]αδεᾶ ΄ατθ ἐς ἐπίπρς γΥἩΙοἩ ατθ 

βοοᾶ-’ οοπιρ. Βοπο]εῖ. Ἠίπές, Ῥ. 18. 

ο. ῥἱΤἱ8, απᾶ οοπίεπέϊοπε] Οοπ- 

Μεηίίοπ8, απᾶ οἰγέυίπρο, ΑΌΤΗ.; δἱγήγεε, 

απᾶ ᾖᾳηέίηςε, Ἐπν. ΑΙ {19 Ὑτ. εκ- 

οερύ Τππο., Οογ., Ρίο  6ΟΤΙΤΙΕ 

αξῖεχ ἔρεις. 
1ο. «4 γε] 9ο Βαεν.: {λε ᾖγεῖ, Αστη. 

]ιπ] Θο Ἠ]το,: 6δελιε, Οου. Τορῖ,: 

γε]εοί ΑΌτῆ., ἄπν.; τέ/μθε, Ἐπγ.; 

αυοφᾶς6, Ἔτνν. απᾶ τεπικ]πίης Ἐν. 
Τ19 ἱταπβ]αβῆοιᾳ οἳ ΑπΤΗ., ἴποιρα 

Ἰεσίοα]]γ ἰεπαῦ]θ, 8ΡΡΘΑΤΑ Εἰτοπβος 

ἴπαπ {πο πξθ οἱ παραιτεῖσθαι ἵπ ἴπεβθ 
Έρρ. νι] αγ πατταπΘ. Τ1θ ὑχαπρ]. 

ποξαβε,” τ Τΐπη. Υ. 1τ (Αστη:.), ἶ8 ορθπ 
{ο {λΙα οῬ]εοίοπ, {ῑαί πο οοπθεχὲ 
βΠοτᾶβ πο οἶπο ἴο {19 οἸιαταοίογ οἳ 
1μθ τείαβα]; ἴλο ταεαπίηρ 18 βἰτηρὶγ 
«Ἠατο ποίμίηρ ο ἆο πιἰἩ,᾽ «πιοηςτθ 

ἄθείηπο;᾽ β9θ ποῖεβ ἐπ ἶρο. 

ατ. Ῥεγνεγεᾶ] Βο Ἐππν., Ὁου. 
(0οἵπ), ΟπΑπ., Εν., Ἠσν.: ευὐυεγεᾶ, 

ΑπΤΕ. Επᾶ τοιηαϊπίηρ Ὑτ. δεί[- 

οοπᾶσπιπεᾶ] Βο Βπτ.: οοπᾶεπιπεᾷ οἱ 

ήπιε, ΑστΗ., Βδη. (Δαπιρπεῦ) 
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12 Ἠ/ηθα 1 δια] δοπάἀ Ατίθπιθς ππῖο 6Ἠθρ, ο ΤγοἩίοιβ, πδθ 

ἀΠϊσοπο {ο οοτΏθ ἹΠίο 1Πθ {ο ΝΙοορο]ΐς: Το ἴπετο 1 πανθ 

14 ἀθίοτηιίπθά {ο γήηίοτ. Ῥογναχά σθαἱοιβὶγ οἩ Ἰλαῖγ ]ογ- 

ΏΘΥ Ζοπας {πο Ίή/γοι απά ΛΡρο]]ος, ἡλού πο]ίπρ ο παηύ- 

14 ἵηρ ὕο ἴπθπι, Απά Ἰ]θί οπσβ αἶδο Ίεατη ἴο Ῥχασθθο ᾳοοά 
ψΝΟΣΙΚ6 {ΟΥ ΏΘΟΘΒΘΑΣΥ ἸΥΏΙΒ, ναί ύΠθυ Ὦο ποῦ υη/γαΠ{1. 

1ῆ ΑΙ ἐαῦ ατο γη] πιο ϱα]αῦο ἴποθ. 

Ίοτο 8 {π ἐ]ιθ {8148, 

ἄἄταοο ᾖο γη Ὦ γοι αἲ1, 

ἄαπιρπιᾶς ὃν ία οἵυπο ἄοοπι, Ἠπτοι,.; 
ᾱ. Ὁ Ἰΐς αυπε ἑ{μᾶφεπισηί, ΤΥΝΡ., 09Υ., 

απᾶ Οοτ. Τεεῦ, Ἴππια. (οί ρἰτίπᾳ 

αοπᾶ.)1 ᾱ. ὃ Ἰηήπι δεἶ[ε,ΟΒΑΝ.: ἆ. οἱ λε 
οώπε 5οἷ{, απΝ. 

19. δ]αϊ] φεπὀ] Θα ΑΌτη. απᾶ αἲ] 
Ὑγ. οκοθρύ Οοψ. Τθβ6., αεπᾶ. Τπθ 

ἐπαπο]αδίου «ρα Ἀατο αθηΏζ,’ {ουρᾶ 

ῬετΏαρα ογἱ{1οβ]]γ εκαοΐ, 8Ώρεασβ. ἴο 
Ίανθ Ῥθ6ρη του} ΣΔΤΕΙ7 δαἀορθεᾶ ὮΥ ος 
ΤΤΑΠΑΊΘ{ΟΥΘ (αοπιρ. Μαδίη. καὶ. 4ο, 
Ματς νΏ], 28, {οἴνα 1τ. σῇ, Χγἱ. 13, 
Λοΐς ασ1. 45. Ῥοπι. χὶ, 27, 1 Ο05. 
παπι. 3), ἂπᾶ οχοερί πηετα βἰτιοῦ Ἀά0- 
ουταογ ΠΑΣ Τθ τοςιτθᾶ, οἳ ΨἨ6Γθ 4Ώ 

Ἰᾷιαχααθίο τη (88 πω τ Τΐπα, τν. τ1) 
θ4ᾶς {οτορ Ἀπᾶ Ῥοτεριοπίϐγ, ἵα Ὀορί 
Αποϊᾶρεᾶ, α” ποῖ {1 ἵπ βθοοχᾶβησθ 

να ξὮ οἳς ἩΕΙΑ] ταοᾶθ οἱ ΕΧΡΙΘΒΕΊΟΗ.. 
Ὅεε ἄἰίρεποε] Είπα. Ἐπγ., σίυνο ἁλιί- 

6επες: Ἱάψε ἔ]οι, τοι: πια] αρεᾶς, 

Οργ.; πια]ιε Ἰαΐθὲ, ΟοΥ. Τθβί.: Παδίεῃ, 

ΒΒΕΜ.; ὂε ἀῑῑρεπί, ΑπτΗ. βΠᾶ 16: 
ιβήπίηρ Ὑτ. Τ]6ε 1 Ἱαυα 

ἄεί.] Βο Ῥπενι., ΒΕΥ. ; ΒΙ1. ἐογε Ἰιαιιθ 

1 ϱιροδεᾶ, Οο0Υ. Τθβί.: 1 Ίαυε ἆθ- 

ἐογπιίπεά ἴ]εγε, ΑὉτΗ. Επᾶ {1θ 16- 

Φα]ιίο {ποια ἰπαῦ 

ηηαίηϊπς Ὑν. ετορρύ τσι, 1 Ίαπε 
Φιτροδίάο Τογ ἵο ἀνεῖε ἵπ αυγπίε 

ἴ]ογθ. 

12. Εατιπατᾶ αθα]ομοῖψ. ἄο.] Βἱεῖψ 

φεπεῖε δήΓογο, Ἠτραι.: δεκάρ...ἀδίρεπέ 

αογε, Οου. Τεβῦ.; εοἱ /ογυυατᾶ...6αγ6- 

1ϊψ, Ἐν. εοὶ Γογιωατᾶ... ἀίᾳεπτῖι, 

Έπγ.; ὀγίπᾳ...οπι λος Ίουγπεί ἁλλ- 

σεπ{]η, Αυτη. απᾶ τεπιβάπῖπρ Ὑτ. 
14. Οωγε] Βο Αυτη. απᾶ α)] Ὑτ. 

εχοερύ ίσον. Έπεμ., οὔγεπιε; Βσν., 

οι’ ρεορίο. Ρταοἶεε] 

Μαἰπιαΐη, Αστπ., Ἐπν.; ὃε δίοτε {π, 

ὙΝτοι.; δυο [ογί]α, ἄπν.; εποεῖῖ {π, 

Ττκυ. απᾶ {πο οὔμει Ὑγ. 
Του πεδεβδαγ/ 1υαπί] Γογ πεεεεεατψ 

19Ε8, ΑΌὉΤΕ, απιᾶ {πο οἴ]ιος Ὑγ. (απᾶ π., 
τοχ,; υπὶο, Οογ. Τθβῖ.: ἰο, Β18Η.: 

Ἠπην,) οχοθρὺ ΤΣνρ., 60Υ., (8ΑΝ., 
αἲ /ατ]/ογέ], αξ πεᾶε νεφιψτεί]. 

1ρ. δαἰμίο...δαἴωϊε] Βο 0οΤ. Ταρί., 
ἨπΕΜ., Ἐπν.: ϱτεζεπ...γείε, τοι: 

φα]ωΐα... ἀγεεί, ΑπτΗ, απᾶ τοπιαϊηῖπς 

Ὅν. Απ {9 βαπιθ ποτᾶ (ἀσπάζεσθαι) 
18 πβοᾶ Ίπ Ὀοίὰ 08868, α οἵιαπρα ος 

χομᾶοσίπᾳ βθατης βοἈχοε]σ ἀεείχαλ]ο. 
ΑΠ] Αστη. θᾶάς Ἡ Απιθ. 

ΤΗΣ ἘΝ ΝΟ. 

ΟΛΜΒΗΕΙΡΑΕ: ΡΙΗΝΤΕΡ ΒΥ ϱ. 9. ΑΣ; Μ.Α, ΑΝΡ ΒΟΝ, ΑΤ ΤΗΕ ὉὈΝΙΥΗΒΒΙΕΥ ΡΕΒΒΑΒ, 
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